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julgamento que reconheceu a constitucionalidade da Lei do Piso Nacional do Magistério 
(Lei n° 11.738/2008) no Supremo Tribunal Federal (STF), ocorrido em abril de 2011, re-
presentou um dos momentos mais significativos no debate constitucional sobre a extensão 
do direito à educação, os principais desafios e o papel do Estado em sua implementação. 
Na história recente do Tribunal, raríssimos foram os momentos em que a educação escolar, 
como direito amplamente reconhecido na Constituição, chegou a ser debatida com a pro-

fundidade e a extensão verificadas na sessão plenária de 6 de abril, quando se iniciou o julgamento da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) n° 4167.

Isso se deve ao fato de que praticamente todos os atores estatais e não-estatais diretamente implicados 
estiveram envolvidos no processo: os três poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário); os entes federados 
(União, estados, Distrito Federal e municípios); a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 
(CNTE) e outras entidades sindicais; além de organizações, movimentos e redes da sociedade civil organizada 
que atuam pela garantia do direito à educação, em especial a Campanha Nacional pelo Direito à Educação. 
Nesse contexto, além dos impactos da Lei do Piso no financiamento das políticas educacionais, o STF teve 
que considerar outras questões igualmente relevantes, como a delimitação das atribuições e da autonomia de 
cada ente federado e os limites da separação de poderes.

Em um tema de tamanha importância para o país – a valorização do magistério e sua relação com a 
qualidade do ensino –, o debate não poderia ficar restrito aos interesses conflitantes daqueles diretamente 
atingidos pela Lei. O julgamento de uma ação com essa relevância traz consequência para todos, uma vez 
que determina os contornos do próprio direito humano à educação, cuja implementação se dá em benefício 
tanto dos indivíduos como da coletividade.

Sob essa perspectiva foi que a Ação Educativa – organização não-governamental que há mais de 17 anos 
atua pela promoção dos direitos educacionais e da juventude –, por intermédio do programa Ação na Justiça, 
propôs à Campanha Nacional pelo Direito à Educação – rede da qual é membro-fundadora, composta por 
mais de duzentas organizações e movimentos da sociedade civil brasileira e que tem como missão lutar pela 
implementação e ampliação do direito à educação no Brasil –, que articulassem um conjunto de organiza-
ções, redes, movimentos e especialistas para participar como amicus curiae no julgamento da ADIn 4167. 

Não se restringindo aos pontos já discutidos pelas partes diretamente interessadas, a participação da Cam-
panha Nacional pelo Direito à Educação, com a assessoria do programa Ação na Justiça, procurou ampliar o 
enfoque em discussão no Tribunal. Para a Campanha, a Lei do Piso, além de representar o parcial reconheci-
mento da necessidade de valorização econômica dos(as) trabalhadores(as) do magistério, significa um passo 
importante rumo ao efetivo estabelecimento de padrões mínimos nacionais de qualidade do ensino e ao en-
frentamento das persistentes desigualdades educacionais, bandeira já defendida na luta pela implementação 
do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi); além de avançar no fortalecimento da cooperação federativa no en-
sino, com maiores responsabilidades da União na manutenção e no desenvolvimento da educação básica1.

1 É importante destacar que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação tem se esforçado por lançar mão de estratégias de justiciabilidade no campo da educação. A primeira 
experiência nesse sentido aconteceu em 2004, quando a Campanha entrou com uma representação contra o governo federal na Procuradoria Geral da República devido ao des-
cumprimento da lei do Fundef pela União. Sobre o mesmo tema, em 2005, a CNTE propôs no Supremo Tribunal Federal, por iniciativa da Campanha, uma ADPF (Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental – ver glossário desta publicação). A Campanha também participa como amicus curiae no caso, que ainda aguarda julgamento. A ação 
pede que seja declarada inconstitucional a política de cálculo do valor mínimo por aluno referente ao fundo, além de abordar a omissão do Poder Executivo no que tange à fixação 
do “padrão mínimo de qualidade” do ensino fundamental previsto em lei.
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Apesar de o amicus ter sido admitido, em 11 de dezembro de 2008, unicamente em nome de uma das 
entidades signatárias – a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (CONTEE) –, este expressou 
o posicionamento de toda a rede da Campanha, tanto no texto apresentado ao STF naquela ocasião como 
nas duas sustentações orais perante o Tribunal (nos julgamentos cautelar e final). Essa construção coletiva, 
ancorada na assessoria jurídica de uma organização inteiramente comprometida com a agenda da Campanha 
e na capacidade de mobilização desta, levou a uma intervenção de grande sucesso no caso, uma estratégia 
a ser repetida em ocasiões similares, uma vez que cada vez mais o Judiciário é chamado a decidir sobre di-
reitos humanos educacionais. De fato, ocupou-se com efetividade e sentido estratégico um importante canal 
institucional de participação da sociedade organizada em julgamentos de grande relevância social – o amicus 
curiae. Também ficou evidente que os desafios à implementação do direito à educação estiveram no centro 
das discussões dos ministros do STF, razão da grande importância desse julgamento para os militantes em 
defesa da escola pública. 

Esta publicação, que compõe a série Em Questão, está dividida em duas partes. Na primeira, apresentamos 
os principais pontos do debate sobre a Lei do Piso no STF, tomando como referência a sessão de julgamento 
e os argumentos das diferentes partes envolvidas. Também identificamos alguns dos principais desafios à 
implementação do Piso. Na segunda parte, trazemos três artigos que ampliam e aprofundam alguns aspectos 
do julgamento no STF e da própria Lei do Piso. Em seu artigo, Eloísa Machado de Almeida, advogada de 
direitos humanos com larga experiência em litígio estratégico perante o Supremo Tribunal Federal e demais 
instâncias judiciais, e que desenvolve pesquisa sobre os mecanismos de democratização de decisões na juris-
dição constitucional, analisa a ADIn 4167 à luz das possibilidades e limites de participação social no Tribunal. 
Roberto Franklin de Leão, presidente da CNTE, entidade também membro-fundadora da Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação, apresenta a trajetória de luta dos(as) trabalhadores(as) da educação, refletida nas 
mobilizações que levaram à aprovação do Piso e no enfrentamento das resistências à sua efetivação. Ressalte-
se que a permanente articulação e sintonia entre CNTE e Campanha foi decisiva para o sucesso dos amici 
curiae. O terceiro artigo se trata, na verdade, da transcrição da sustentação oral de Salomão Barros Ximenes, 
advogado que representou a Campanha Nacional pelo Direito à Educação no STF, atual coordenador do pro-
grama Ação na Justiça, da Ação Educativa, e representante da instituição no Comitê Diretivo da Campanha. 
Finalmente, nos Anexos, a publicação reproduz importantes documentos, com destaque para a petição inicial 
de amicus curiae das organizações da sociedade civil. Disponibilizamos ainda a Lei n° 11.738/2008 e as 
decisões do STF na ADIn 4167. 

Por fim, gostaríamos de agradecer ao apoio da Fundação Ford, da EED e do Instituto C&A, que possibilita-
ram muito mais do que esta publicação, mas a própria implementação das estratégias de incidência e litígio 
de nossas organizações, nesse momento histórico de afirmação da educação escolar como um direito humano 
universal e exigível. Desejamos uma excelente leitura e que ela inspire ações e debates! 

        São Paulo, dezembro de 2011
 

Coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação

Coordenadora-geral da Ação Educativa
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Neste texto, apresentamos os principais dispositivos da Lei do Piso, os questionamentos levados ao Supre-
mo e a interpretação dos ministros à luz dos direitos educacionais; entenda por que a decisão do Tribunal 
representa uma importante conquista para a educação no país

uando, em abril de 2011, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) se reuniram 
para julgar uma Ação Direta de Inconstitucionalidade*2 (ADIn) contra a lei que instituiu 
o piso salarial nacional para educadores e educadoras, estavam diante de questões que 
vão muito além da garantia de urgente remuneração condigna a esses profissionais. O 
debate, que se refletiu nos votos e declarações dos ministros, diz respeito a princípios 
constitucionais como a verdadeira valorização do magistério3, à redução das desigualda-

des sociais e regionais, ao papel da União em estabelecer padrões mínimos de qualidade e ao fortalecimento 
da corresponsabilidade federativa na manutenção da educação básica. Temas, portanto, indispensáveis para 
a efetivação do direito à educação no país. 

Tendo julgado improcedente a ADIn, o STF reconheceu a importância da valorização dos educadores para 
o cumprimento desses e de outros princípios constitucionais. De fato, a decisão significou um avanço frente 
ao cenário de precariedade da profissão que levou à edição da Lei, em 2008: baixos salários, desvalorização 
social, carreira desestruturada e pouco atrativa, carga horária excessiva e pouco tempo para atividades de 
preparação e planejamento (veja dados sobre a situação do professorado no Brasil no quadro da página 8). 
Porém, mesmo reafirmada sua importância, a Lei continua a gerar resistência por parte dos gestores, e não são 
poucos os desafios para sua implementação. Afinal, em 2011, três anos após a promulgação da norma federal, 
a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) contabilizava 21 dos 27 governadores que 
ainda não cumpriam a legislação integralmente, além de diversos municípios (incluindo capitais). 

Neste texto, detalharemos o conteúdo da Lei do Piso (Lei nº11.738/2008), seus principais dispositivos, 
os questionamentos que foram levados ao Supremo e sua interpretação pelos ministros à luz do direito à 
educação, nos debates de abril de 2011. Também vamos trazer algumas questões sobre os atuais desafios à 
sua plena implementação. Mas, antes disso, será preciso resgatar os antecedentes desse julgamento, desde 
a previsão do piso na Constituição de 1988 até a promulgação da Lei e a suspensão temporária de alguns 
de seus artigos, em julgamento cautelar*, no final de 2009. Vamos ao debate. 

2Os termos acompanhados de asterisco são expressões jurídicas cujas definições podem ser consultadas no glossário ao final deste texto, na página 83
 3A Lei 11.301/2006 definiu as funções do magistério, incluindo novo dispositivo na Lei n° 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB), com a seguinte redação: 
“são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento 
de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento peda-
gógico”. No entanto, a inclusão do conceito de magistério na Lei do Piso não é suficiente para abarcar toda a categoria de trabalhadores da educação, como previsto no inciso VIII do 
art.206 da Constituição, que inclui também funcionários administrativos e de apoio, como definido na Lei n° 12.014/2009. Para esses funcionários, a CNTE indica a “permanente 
luta por seu reconhecimento nos planos de carreira da categoria, com vistas a formar maior base social, política e jurídica, fato imprescindível para fazer avançar as pautas legislativas 
e o atual quadro nacional de carreira desse segmento”.
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A situação do magistério no Brasil – alguns dados

•	O	Brasil	possui	quase	dois	milhões	de	professores,	sendo	82%	deles	-	ou	1,6	milhão	–	mulheres	
(dados da Sinopse do Professor/ Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixei-
ra, 2010)

•	Desvalorização	na	mídia:	os	professores	e	as	professoras	da	educação	básica	são	frequentemente	
culpabilizados pela má qualidade do ensino, e retratados como despreparados, mal formados e inefi-
cientes – tanto na imprensa quanto em discursos de representantes do poder público (Fonte: Observa-
tório da Educação/Ação Educativa, 2009)

•	Desvalorização	social:	pesquisa	realizada	em	2009	mostrou	que,	para	a	maioria	dos	estudantes,	
a	profissão	docente	não	representa	uma	possibilidade	profissional	–	apenas	2%	deles	indicaram,	como	
primeira opção de ingresso à faculdade, o curso de Pedagogia ou alguma outra licenciatura (GATTI, 
B.A. et al. A atratividade da carreira docente. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 2009)

•	Desvalorização	econômica:	o	salário	médio	dos	professores	e	professoras	é	38%	menor	do	que	
o dos demais profissionais com nível superior completo ou incompleto. Além disso, um estudo dos 
pesquisadores Thiago Alves e José Marcelino de Rezende Pinto (USP), realizado em 2011, revela 
que	10,5%	dos	professores	da	educação	básica	possuem	uma	segunda	ocupação	 fora	do	ensino,	
um	“bico”,	índice	bem	acima	do	da	população	brasileira	–	3,5%	têm	uma	segunda	ocupação.	(Fonte:	
PNAD/IBGE)

•	 Em	2011,	trabalhadores	e	trabalhadoras	em	educação	de	19	estados,	do	Distrito	Federal	e	de	25	
municípios aderiram ao protesto nacional pela implementação do piso, ainda não cumprido integral-
mente em suas regiões (Fonte: CNTE)

 

 O texto original da Constituição Federal de 1988 já previa a necessidade de piso salarial para o 
magistério. Mas, em 2006, uma Emenda Constitucional (EC nº 53/2006) reformou a redação e insti-
tuiu, no inciso VIII do artigo 206 da Constituição, um novo princípio do ensino: o piso salarial profissional 
nacional para os profissionais da educação escolar pública. Com isso, ficava evidente que um piso 
deveria ser instituído, com validade em todo país. A mesma emenda criou o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e 
determinou que tanto o referido fundo quanto o piso deveriam ser regulamentados em leis federais 
específicas, cuja iniciativa legislativa caberia ao Poder Executivo Federal. Inicia-se, com a emenda, um 
amplo processo de reforma do financiamento da educação básica, caracterizada pela ampliação global 
dos recursos públicos vinculados a esta etapa de ensino, principalmente com a elevação da participa-
ção obrigatória da União em sua manutenção e desenvolvimento4.

4Mesmo que ainda insuficiente para assegurar um padrão nacional de qualidade do ensino, através da garantia do Custo Aluno – Qualidade Inicial (CAQi), a EC 53 determinou 
que	a	União	deve	complementar	os	recursos	do	Fundeb	com,	no	mínimo,	10%	do	valor	arrecadado	por	estados,	Distrito	Federal	e	municípios.
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O artigo 206 da Constituição Federal com a redação da Emenda 53

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e pri-
vadas de ensino;

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, 
com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Nova 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

VII - garantia de padrão de qualidade.

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos 
de lei federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da 
educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, 
no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 53, de 2006)

O piso torna-se, então, nacional. “E com toda razão”, afirmou o advogado Roberto de Figueiredo Caldas, 
durante sustentação oral no julgamento do dia 6 de abril, no STF, representando a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação (CNTE) –  entidade admitida como amicus curiae* na ADIn. Caldas ressaltou que 
a nova redação foi inspirada em diplomas internacionais, que indicavam a necessidade de remuneração condigna 
e uma jornada de trabalho própria para correção de trabalhos, estudos e planejamento. “Esta é uma resolução 
conjunta da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da UNESCO de 1986, que estabelece que os Estados-
membros [dos órgãos internacionais em questão] possam elaborar normas para dividir essa jornada”, explicou. 

Durante a exposição de seu voto, o ministro Celso de Mello citou a professora Maria Izabel de Azevedo Noro-
nha, integrante do Conselho Nacional de Educação, para  descrever o “espírito” que guiou o Congresso Nacional 
na elaboração e na promulgação da emenda. “A EC 53/2006 constitui elemento paradigmático para a organi-
zação das políticas públicas educacionais por parte da União e dos demais entes federativos. Ela marca o início 
da terceira fase de regulamentação das premissas constitucionais para a educação à luz de uma nova visão 
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política do Estado brasileiro. Visão política que se tem pautado pela visão sistêmica da educação na pers-
pectiva do sistema nacional articulado de educação, pela ampliação do financiamento público ao conjunto 
da educação básica, pela necessidade de se reconhecerem e se valorizarem todos os profissionais das redes 
públicas de ensino como condição sine qua non para a garantia do direito da população a uma educação 
pública de qualidade”, destacou o ministro5. 

Introduzido na Constituição como princípio, o piso necessitava, portanto, de uma lei federal específica para 
regulamentá-lo. Esse era o objetivo da Lei 11.738/2008, que dispõe sobre o piso salarial profissional nacional 
para os profissionais do magistério público6, aprovada por unanimidade no Congresso Nacional e promulga-
da pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 16 de julho de 2008. A chamada Lei do Piso estabelece a 
implementação do princípio no âmbito da União, estados, municípios e Distrito Federal, determinando seu 
valor como vencimento inicial (R$ 950,00) para a carga horária de 40 horas semanais de um(a) professor(a) 
com formação de nível médio, seus critérios básicos de implantação – garantindo-se no mínimo um terço da 
jornada para a realização de atividades de planejamento e preparação pedagógica, por exemplo – e a parti-
cipação da União. 

Nos casos em que o ente federado, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à 
educação7, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado nacionalmente, cabe à União 
apoiá-lo técnica e financeiramente para o cumprimento integral do piso (veja o artigo 4º no quadro em desta-
que nesta página). Segundo o mesmo dispositivo legal, na integralização desses valores pela União deverão 
ser	utilizados	10%	da	complementação	federal	ao	Fundeb,	direcionados	à	melhoria	da	qualidade	do	ensino,	
na forma da regulamentação (CF 88, ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – art. 6º, VI).
Esse é um dos pontos que precisam ser mais bem definidos na legislação, pois é fundamental para a efetivi-
dade do piso. Para isso, a participação financeira da União não deve estar limitada aos entes federados que 
recebem	complementação	federal	e	também	não	deve	estar	restrita	a	no	máximo	10%	desta	complementação	
ao Fundeb (ver tópico “Obrigação de complementação de recursos pela União”, página 26).

O que a Lei do Piso diz sobre...

Art. 4o 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 constitucio-
nalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado.

§ 1o 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.

§ 2o 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 aplica-
ção de seus recursos.

5Posteriormente, o ministro cancelou a publicação de seu voto e de suas manifestações durante a sessão de julgamento, razão pela qual não foram apensados ao acórdão, junto com 
a exposição de voto dos outros ministros. O gabinete de Celso de Mello não informou o motivo do cancelamento, apenas justificou tratar-se de uma prerrogativa do ministro. 
6A lei que regulamenta o Fundeb foi aprovada um ano antes – Lei n° 11.494/2007. A norma dispõe sobre o funcionamento do Fundo no âmbito da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios, com ênfase sobre a participação da União no financiamento da educação básica.
7A vinculação de recursos para a educação é determinada pelo artigo 212 da Constituição de 1988: “A União aplicará, anualmente, nunca menos de 18, e os  estados, o Distrito 
Federal	e	os	municípios	25%,	no	mínimo,	da	receita	resultante	de	impostos,	compreendida	a		proveniente	de	transferências,	na	manutenção	e	desenvolvimento	do	ensino.
8Segundo informação difundida pelos autores da ADIn 4167 e pela assessoria de comunicação do Supremo Tribunal Federal, outros cinco governadores apoiavam o questionamento 
judicial do Piso: Roraima, São Paulo, Tocantins, Minas Gerais e Distrito Federal.
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Embora tenha sido aprovada por unanimidade no Congresso Nacional (inclusive no Senado, onde estão 
representados os estados), cinco governadores ingressaram com uma ADIn (Ação Direta de Inconstituciona-
lidade nº 4167) contra a Lei do Piso no STF, cinco meses depois de sua promulgação: Ceará, Mato Grosso 
do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina8. Os estados questionaram, em sua ação, os seguintes 
critérios básicos de implementação do piso: (1) o estabelecimento da jornada de, no máximo, 40 horas se-
manais; (2) a composição dessa jornada, que deve garantir no mínimo 1/3 da carga horária para a realização 
de atividades fora da sala de aula; (3) vinculação do piso salarial ao vencimento inicial das carreiras dos pro-
fissionais do magistério da educação básica pública (ou seja, para chegar à integralização do piso não devem 
ser consideradas gratificações e outros bônus que compõem a remuneração); (4) os prazos de implementação 
da lei; e (5) a data de início de vigência da lei. 

Por trás desses questionamentos, sem negar a importância de um piso para o professorado, os governa-
dores sustentaram basicamente dois argumentos: a fixação do regime de trabalho de servidores estaduais ou 
municipais pela União violaria o pacto federativo; e os custos gerados pela medida representariam riscos às 
finanças dos entes subnacionais, pois esta não levaria em conta suas bases orçamentárias. Mais à frente, 
vamos detalhar melhor cada um dos principais pontos da Lei do Piso para compreender porque esses argu-
mentos não se sustentam. 

Os principais pontos da Lei do Piso

* Estabelece um valor mínimo que um(a) professor(a) deve receber para uma jornada de, no máximo, 
40 horas semanais em todos os estados, municípios e DF – R$ 950,00

* Esse valor deve ser reajustado anualmente de acordo com a atualização do valor-aluno do Fundeb 
* O piso deve ser o vencimento inicial da carreira, ou seja, não podem ser somadas gratificações e 

outros bônus para atingir esse valor. Sua implementação como vencimento inicial se reflete em todos os 
níveis da carreira

* A composição da jornada deve garantir no mínimo 1/3 da carga horária para a realização de ativi-
dades fora da sala de aula

* Profissionais de nível superior, em início de carreira, devem ter vencimentos iniciais acima do pre-
visto para a formação de nível médio

* 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

Consulte a lei na íntegra nos anexos desta publicação.

Enquanto a ADIn não fosse inteiramente julgada pelo Tribunal, uma medida cautelar* proferida pelo STF 
no final de 2008 suspendeu provisoriamente dois importantes pontos da Lei, fundamentais para sua efeti-
vação: a garantia de parte da carga horária para atividades extraclasse e a questão da vinculação do piso ao 

8Segundo informação difundida pelos autores da ADIn 4167 e pela assessoria de comunicação do Supremo Tribunal Federal, outros cinco governadores apoiavam o questionamento 
judicial do Piso: Roraima, São Paulo, Tocantins, Minas Gerais e Distrito Federal.
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vencimento inicial. Isso significava que, até a decisão, a referência para o piso salarial seria a remuneração, e 
não o vencimento inicial das carreiras, como determinado na lei (art.2°, parágrafo 1°, veja o quadro abaixo). 
Portanto, os valores pagos aos professores a título de gratificações e vantagens poderiam ser contabilizados 
para atingir o mínimo estabelecido pelo piso, que era de R$ 950,00 em 2008. O Supremo também decidiu 
suspender temporariamente, até julgamento final, a exigibilidade de destinação mínima de 1/3 da carga ho-
rária da jornada de trabalho dos docentes para atividades extraclasse.

O que a Lei do Piso diz sobre...

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação 
básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta 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.

§ 1º 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.

§ 4o 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.

Por fim, em resposta à preocupação dos autores da ADIn quanto ao possível efeito retroativo do art. 3º, 
caput, o qual estabeleceu que o valor do Piso passaria a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008, o STF 
decidiu, na cautelar, que “o cálculo das obrigações relativas ao piso salarial se dará a partir de 1º de janeiro 
de 2009”.

Rediscutindo esses argumentos em 2011, durante o julgamento final, a maioria dos ministros do STF re-
jeitou a grita dos governadores, e entendeu que a Lei nº 11.738/2008 corresponde, na verdade, à atribuição 
da União de estabelecer normas gerais sobre educação e padrão mínimo de qualidade do ensino.

Isso porque predominou, entre os julgadores, o entendimento de que a lei não cumpriria seu objetivo final 
(a valorização do magistério e o direito à educação) caso fosse implementada apenas parcialmente, sem 
qualquer dos elementos citados acima. Foi reafirmada, assim, a relação direta entre o piso, a valorização e 
as condições de trabalho docente e a realização inadiável do direito humano à educação, ideia que esteve 
presente na fundamentação de praticamente todos os votos proferidos. 
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Vamos, então, analisar mais detidamente cada um desses aspectos e ver como foram superados ou reafir-
mados no julgamento de 6 de abril de 2011: I) o conceito de piso e a questão do financiamento; II) federalis-
mo e regime de colaboração e III) a importância da Lei do Piso para a garantia do direito à educação. 

 

Piso é remuneração ou vencimento básico? “A lei é claríssima ao estabelecer que piso salarial é sinônimo 
de vencimento básico”, expôs o advogado Roberto Caldas. O artigo 2º da lei, em seu parágrafo primeiro, 
define o piso como vencimento inicial das carreiras. “Se não fosse, esta lei seria vazia na maioria dos entes 
federados”, concluiu.

Ao defender o piso como remuneração global (vencimento acrescido de gratificações) os governadores 
autores da ação chegaram a comparar o conceito do piso à ideia constitucional de salário mínimo (uma vez 
que, nesse caso, gratificações e outros valores adicionados ao salário são considerados para atingir o patamar 
mínimo estabelecido nacionalmente). 

O advogado Salomão Barros Ximenes, em sua sustentação oral como amicus curiae, em nome da Cam-
panha Nacional pelo Direito à Educação, defendeu ser impossível a comparação entre a lei do piso e a noção 
de salário mínimo. “Quando a Constituição fala do salário mínimo, trata basicamente de subsistência. Porém, 
quando a Constituição trata de magistério, fala em valorização, e entendemos que essa valorização passa, sim, 
pela remuneração, mas passa também pelas condições de trabalho e pelo reconhecimento social”, afirmou9.

Esse entendimento do conceito de piso foi pronunciado pelo ministro Joaquim Barbosa, relator da ação, 
em seu voto. Barbosa contrastou as ideias de vencimento inicial, como política de incentivo, e remuneração 
global, como uma proteção mínima. “Usar gratificações para atingir o piso poderia anular, por exemplo, polí-
ticas de gratificação por desempenho, baseadas em mérito”, explicou o ministro, ressaltando a ideia de que o 
principal objetivo da Lei do Piso é a valorização dos professores. Por fim, com a decisão favorável de sete dos 
ministros, que rejeitaram a ADIn nesse ponto, o piso passa a ser considerado como vencimento inicial, sobre 
o qual devem incidir todas as gratificações, diferentemente do que havia determinado a cautelar (ver quadro 
“Como votaram os ministros”, página 28). 

O alegado impacto financeiro do piso

  
Os argumentos dos autores da ação no Tribunal giraram em torno do alegado risco que a Lei do Piso repre-

sentaria às finanças dos estados. Ulisses Viana, procurador-geral do Mato Grosso do Sul (MS), expôs algumas 
dessas preocupações, como o aumento de despesas com pessoal. De acordo com ele, a Emenda Constitu-
cional nº 53 tinha por objeto apenas a questão do piso nacional, mas os outros elementos presentes na lei, 
tratando de carga horária e composição de remuneração, não seriam pertinentes. “Essa redução do tempo em 
sala de aula do professor gerará um déficit de profissionais de ensino”, disse, concluindo que, para que a lei 
seja cumprida, “deverá haver contratações”. 

9Em 27 de novembro de 2008, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e a Ação Educativa reuniram 18 entidades, movimentos, redes e especialistas da área de educação e 
solicitaram sua admissão como amici curiae* na ADIn 4167. O relator, ministro Joaquim Barbosa, admitiu somente a CONTEE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabe-
lecimentos de Ensino), alegando que, entre as solicitantes, era a única organização com interesses diretos no pedido. O advogado Salomão Barros Ximenes atuou como representante 
formal da CONTEE, manifestando posição acordada na Campanha. A transcrição de sua sustentação oral encontra-se na íntegra nesta publicação. Também foram aceitos como amici 
curiae nesse processo: o Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba – SISMMAC; a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE; o Sindicato 
dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo – SINDIUPES; o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás - SINTEGO e o Sindicato dos Servidores Públicos do 
Município de Fortaleza- SINDIFORT.
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Viana evocou a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece níveis máximos de despesas, como im-
peditiva para a aplicação da Lei do Piso. Ele também questionou em sua sustentação o estabelecimento do 
piso nacional como vencimento base das carreiras. “Haverá impacto sobre as folhas de pagamento. Alguns 
municípios pequenos não conseguem sequer pagar o piso na interpretação da cautelar”, disse o representante 
do MS. O procurador-geral do Estado de Santa Catarina, Ezequiel Pirez, fez coro às suas preocupações, e 
mencionou	o	exemplo	de	seu	estado:	“no	ano	passado,	25%	da	receita	estadual	destinada	à	educação	foi	uti-
lizada com pagamento da folha dos ativos e inativos, nada sobrando para manutenção e despesas do ensino. 
A questão do 1/3 implicou a contratação de 5.400 novos profissionais”.

Mas os argumentos dos autores da ação não sensibilizaram os ministros. Conforme evocou Luiz Inácio 
da Silva Adams, advogado-geral da União, existe na Lei do Piso um processo de adaptação. “Esse processo 
visa, de fato, coadunar a realidade orçamentária dos estados e municípios à necessidade nacional que uma 
lei dessa institui”, sustentou, durante o julgamento. Além disso, “não há, no nosso entender, problemas do 
ponto de vista orçamentário, até porque a própria legislação expressamente prevê a complementação da 
União àqueles entes que não tenham condição de arcar com essa despesa que está sendo formada”, lem-
brou Adams. Ainda como prova de que os riscos financeiros não justificam a inconstitucionalidade da lei, o 
advogado-geral da União mencionou dados sobre os pedidos de socorro financeiro à União após a promul-
gação da lei. “Em 2009, apenas 20 municípios solicitaram a complementação. Em 2010, foi solicitada por 
apenas 40 municípios”. 

A previsão legal de complementação também foi evocada por Débora Duprat, vice-procuradora-geral da Re-
pública. “A própria Constituição atribuiu à União no campo da educação uma função redistributiva e supletiva. 
Todos os impactos decorrentes dessa legislação seriam suportados pela União”, defendeu. “A essa altura não 
é mais possível falar sequer em impactos orçamentários. Houve tempo suficiente para essas adaptações – a 
lei é de 2008 – e é chegada a hora de uma posição deste SFT obrigar de fato a todos os entes federados que 
assumam esta missão nos termos propostos pela Constituição Federal”.

Em seu voto, o ministro Luiz Fux rechaçou com igual veemência o argumento dos governadores sobre o 
suposto impacto financeiro da Lei do Piso: “a jurisprudência desta Corte não se sensibiliza com argumentos 
de natureza econômica para o fim de não declarar ou de declarar a inconstitucionalidade da lei”10. A mesma 
linha defendeu o ministro relator Joaquim Barbosa: “creio que essas considerações de ordem orçamentária 
cabem melhor no seu foro apropriado, que é o Congresso Nacional. Lá, houve uma concertação, não houve 
divergências. As divergências se deram muito mais aqui, nos bastidores”, disse Barbosa. “Quando essa ação 
foi ajuizada aqui, houve uma pequena revoada de governadores ao meu gabinete para tentar me convencer 
pela inconstitucionalidade da lei”,ironizou. 

Não deveria ser o impacto financeiro o centro do debate, de acordo com o relator, e sim a situação de des-
valorização do magistério, quando comparado a outras carreiras públicas. “O que me sensibiliza nesta questão 
é a desigualdade intrínseca que está envolvida aqui. Eu sou capaz de afirmar, com pouco medo de errar, que 
neste grande território nacional, há um grande número de estados com um grande número de categorias de 
servidores públicos, cujos rendimentos chegam a pelo menos dez, doze, senão quinze vezes mais que esse 
piso salarial que é concedido. Para essas categorias, jamais essas considerações orçamentárias são levadas 
em conta”.

10 Em seu voto, o ministro Fux cita precedentes de decisões da Corte em que se explicitou o entendimento de que questões econômicas não devem influir no julgamento de constitu-
cionalidade: a ADIn nº 1.585 (sobre gratificações de atividades legislativas e funcionalismo público), relatada pelo ministro Sepúlveda Pertence; ADI 2.339, de relatoria do ministro 
Ilmar Galvão (sobre a criação de promotorias e novos cargos no Ministério Público de Santa Catarina); e, mais recentemente, a ADIn 3.599, com relatoria do ministro Gilmar Mendes 
(sobre reajuste de salários de servidores do Congresso Nacional).
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Entenda quem é quem no julgamento

Ao longo deste texto, citamos as falas de diversas pessoas que participaram de algum modo do jul-
gamento da ADIn 4167 contra a Lei do Piso no Supremo Tribunal Federal. Veja aqui o papel de cada 
uma delas:

Débora Duprat – vice-procuradora-geral da República. O procurador-geral da República exerce a 
chefia do Ministério Público da União e do Ministério Público Federal. Segundo prevê a Constituição 
Federal, deve sempre ser ouvido nas ações de inconstitucionalidade e nos processos de competência do 
Supremo Tribunal Federal. O vice-procurador o substitui em seus impedimentos;

Ezequiel Pirez – procurador-geral de Santa Catarina, representou o estado, um dos cinco ingressantes 
da ADIn no STF, e expôs argumentos contra aspectos da Lei do Piso como o conceito de vencimento 
inicial e a questão do 1/3 de jornada para atividades extraclasse;

Luís Inácio da Silva Adams – advogado-geral da União, tem por função institucional a defesa de 
todos os poderes e interesses da União, bem como o exercício de atividades de consultoria e assesso-
ramento jurídico do poder executivo federal. No julgamento, defendeu a União contra a ADIn proposta 
pelos governadores e, portanto, argumentou pela constitucionalidade da Lei do Piso;

Ministros e ministras – formam o colegiado de 11 membros que compõe o STF. Veja o quadro da 
página 28 para saber quem é e como votou cada um deles;

Roberto de Figueiredo Caldas – advogado, representou a Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Educação (CNTE), entidade admitida como amicus curiae, trazendo dados sobre a importância da 
lei do piso para a valorização da categoria e para o desenvolvimento do país;

Salomão Barros Ximenes – advogado, representou a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, 
admitida como amicus curiae no processo por meio da CONTEE. Sua sustentação oral pode ser lida na 
íntegra nesta publicação (página 41);

Ulisses Viana – procurador-geral do Mato Grosso do Sul (MS), representou o estado, um dos cinco 
ingressantes da ADIn no STF, e expôs argumentos contra aspectos da Lei do Piso como o conceito de 
vencimento inicial e a questão do 1/3 de jornada para atividades extraclasse.
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Rejeitada a possibilidade de se levar em conta o alegado risco às finanças dos entes federados, o STF 
passou a analisar outros argumentos dos estados: (1) o de que a Lei do Piso violaria a autonomia dos chefes 
do Poder Executivo (prefeitos e governadores) para dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos e, 
portanto, o princípio de separação de poderes*; e (2) de que a Lei violaria o pacto federativo, ao representar 
indevida ingerência da União na organização dos sistemas de ensino dos estados, dos municípios e do Distrito 
Federal. Segundo esta linha de argumentação, ao determinar que o piso corresponderia progressivamente ao 
vencimento inicial das carreiras e ao estabelecer um limite nacional máximo para a jornada docente em sala 
de aula, a Lei teria extrapolado sua função de regulamentação do inciso VII e parágrafo único do artigo 206 
da Constituição.

“Há uma verdadeira afronta à autonomia dos estados e dos sistemas de ensino. Ao estabelecer o tempo 
máximo que o professor fica em sala de aula, estamos a interferir no quadro da realidade que é vivida pelo 
chefe do executivo local”, afirmou o procurador-geral do Mato Grosso do Sul. A preservação do pacto fede-
rativo também seria a preocupação de Santa Catarina, expressa por meio de seu procurador-geral. “É uma 
desconstrução da nossa federação”, disse Pirez, concluindo: “daqui a pouco não precisaremos mais ter as-
sembleias legislativas”. 

A esse respeito, o advogado-geral da União foi enfático: o princípio da autonomização que orienta nossa 
relação de pacto federativo não é absoluto. A própria Constituição obriga e estabelece a necessária limitação, 
integração e uniformização legislativa em várias questões”, explicou Adams. Ele citou, por exemplo, a própria 
Lei de Responsabilidade Fiscal, evocada pelos governadores. “A LRF é nacional e subordina todos os poderes 
e entes da República. Portanto a existência de regras nacionais em nada viola o principio federativo, apenas 
força uma integração visando motivos maiores, no caso particular a qualidade da educação”, sustentou.

“Trata-se de um federalismo cooperativo, aqui não se está falando em amesquinhar um pacto federativo, 
pelo contrário. A União, nesta lei, trouxe para si a maior carga de deveres financeiros para com os outros entes 
federativos. Tanto que está na lei a necessidade de a União complementar o piso”, afirmou Caldas, advogado 
da CNTE, que atuou como amicus curiae no caso. O advogado lembrou que, além disso, a questão do 1/3 
da jornada para atividades de planejamento é fruto de diversos estudos que puderam ser minuciosamente 
debatidos no Congresso.

Nesse ponto, o ministro Marco Aurélio colocou-se ao lado dos governadores. Na verdade, ele foi além dos 
autores da ação e do objeto do julgamento, questionando a pertinência da Emenda nº 53 e lamentando a 
edição de emendas com alterações à Constituição Federal. Marco Aurélio ressaltou, no entanto, que “não é 
contra os professores”, que essa é uma bandeira nobre, mas que não haveria condições para implementar a 
Lei. Após o comentário, o ministro Luiz Fux observou, seguido de aplausos do plenário: “acho que estamos 
chegando à situação paradoxal de dizer que, como a lei é boa, não vamos aplicar”.
 
O papel da União de definir normas gerais

Tanto o valor do piso como sua vinculação à carreira e à jornada docente foram estabelecidos com base na com-
petência/atribuição da União em regulamentar e assegurar o padrão mínimo de qualidade, de caráter nacional (CF 
88, Art. 211, §1º). À União, segundo a Constituição, também cabe estabelecer normas gerais sobre educação e 
ensino, além de estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional (CF 88, Art. 22, XXIV; e Art. 24, IX, §1º).  
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A injustiça provocada por assimetrias regionais e estaduais já havia levado à aprovação da Emenda Cons-
titucional nº 14/1996, que modificou a repartição de competências em matéria de ensino, dando maiores 
poderes legislativos à União, e criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
de Valorização do Magistério (Fundef), regulamentado pela Lei n° 9.424/1996. Assim como posteriormente 
aconteceu com o Fundeb, que estendeu o fundo para toda a educação básica, o objetivo dos fundos é redis-
tribuir os recursos entre os entes federados, aperfeiçoando a prestação do direito à educação assegurada pela 
Constituição e determinando a participação da União Federal no financiamento da educação básica.   

Na ocasião de edição da EC nº 14/1996 e da Lei do Fundef, foram ajuizadas no STF duas ações diretas 
de inconstitucionalidade (ADIn 1749 e ADIn 1967) em que se questionava uma alegada violação ao pacto 
federativo, uma vez que a União, ao reformular o regime de distribuição de recursos no campo da educação, 
estaria ferindo a autonomia dos estados e municípios. Naquela oportunidade, o Tribunal não acolheu essas 
ações. Durante sua sustentação oral como amicus curiae, o representante da Campanha, Salomão Ximenes, 
citou esse precedente, trazendo o argumento do então ministro Octávio Gallotti: “o ministro acentua que, com 
a EC 14/1996, a mudança de papel da União, que passa a financiar a educação básica, significa um avanço 
no sentido de transformar a federação brasileira de um regime dualista para um regime cooperativista. Ade-
mais, ele ressalta, fazendo referência ao parecer da Procuradoria Geral da República, que, justamente pelo 
fato de o Fundef se constituir com recursos da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, não 
se poderia atribuir aos demais entes federados a competência legislativa para dispor sobre o patrimônio da 
União, sob pena de subverter o próprio regime federativo”.  

A Lei do Piso, lembrou Ximenes, ao atribuir, no seu artigo 4º, um dever da União de complementar os 
recursos – obrigação que poderá ser verificada em seguida pelo Ministério Público e pelas organizações da 
sociedade civil – estabelece essa responsabilidade compartilhada, e somente uma norma federal, no exercício 
do legislador nacional, poderia estabelecer tal regime. Esse argumento foi incorporado pelo relator Joaquim 
Barbosa e pelo ministro Celso de Mello, na exposição de seus votos. 

Por isso, na opinião da maioria dos ministros (veja no quadro da página 28 como votou cada um deles) o 
argumento da violação do pacto federativo não procede. “Sabemos que o direito à educação deve ser garan-
tido pela União, pelos estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos municípios em regime de colaboração, 
cabendo a essas entidades políticas o exercício de competências específicas, em ordem a fazer prevalecer, no 
contexto mais amplo do direito fundamental à educação, a exigência de integração social, considerados os 
objetivos delineados pelo próprio legislador constituinte consistentes na equalização de oportunidades educa-
cionais e na definição, fixação e estabelecimento de um padrão mínimo de qualidade do ensino”, afirmou o 
ministro Celso de Mello em seu voto. 

De acordo com Mello, para atingir esses objetivos integralmente, e respeitando o pacto federativo, os entes 
federados submetem-se a um regime de colaboração para efeito de uma “implementação concretizadora do 
integral atendimento do direito das pessoas em geral quanto à educação pública, gratuita”. “O novo perfil 
constitucional do federalismo, muito embora copioso para com o postulado fundamental da autonomia dos 
estados-membros e dos municípios, não autoriza que as unidades federadas se afastem no ponto de deter-
minados princípios que compõem um dado modelo que abrange um núcleo de ideias, de valores e de pos-
tulados que não podem ser ignorados pelos entes federados. (…) De ordem que os estados-membros podem 
exercer a sua autonomia, mas sem transgressão a esses princípios fundamentais [como este ora examinado]”, 
defendeu Mello.

A Lei do Piso não é uma simples lei federal, prossegue o ministro, mas muito mais do que isso. “É uma lei 
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nacional, que tem uma dimensão subjetiva, no plano da organização federativa do estado brasileiro, muito 
mais ampla, que emana não da União enquanto coletividade parcial, mas do Estado federal, da comunidade 
jurídica vista em sua totalidade”. Com essa posição, fica fortalecida a ideia de que o direito humano à educa-
ção é uma obrigação do Estado brasileiro, inclusive enquanto membro da comunidade internacional11. 

O ministro Ayres Britto, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente da sessão de julgamento 
em 6 de abril, ressaltou o papel diferenciado da União no campo da educação. “Na Constituição, fora o DF, 
nenhuma pessoa estatal, federada, assiste à outra para custear as respectivas folhas de pagamento. Mas não 
é assim na educação. Na educação, as entidades se interpenetram para pagamento de folha remuneratória. 
Porque é um sistema diferenciado, é um vínculo de solidariedade. Foi um modelo que a Constituição conce-
beu, pela primeira vez em nosso país, para dizer que a educação é fundamental, e é o primeiro dos direitos 
sociais do artigo 6º”, disse o ministro, na exposição oral de seu voto.

Além disso, lembrou Ayres Britto, os direitos assegurados pela Constituição aos respectivos titulares são 
“prestacionais”. Isso quer dizer que “são direitos de receber do Estado um desembolso de recursos. Se há 
despesa, é porque tem que haver despesa. É chegada a hora de se conferir nos orçamentos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos municípios à educação a prioridade que a Constitucional assentou para esse 
peculiaríssimo setor de atividade pública”.

A fixação da jornada é fundamental

A valorização dos profissionais de educação, um dos objetivos da Lei do Piso, vai além da melhoria salarial, 
envolvendo aspectos fundamentais da carreira docente – com destaque para a necessidade de se assegurar 
ao professor tempo para estudos, planejamento e avaliação, as chamadas “horas de atividades”, também 
questionadas pelos governadores por meio da ADIn.  

Além de estar de acordo com a competência da União o ato de fixar a jornada a 2/3, no máximo, de ati-
vidades em sala de aula, os ministros consideraram a medida essencial para a efetividade da Lei do Piso. “A 
fixação em exame é adequada e proporcional à luz da situação atual. Em especial, a existência de normas 
gerais não impede os entes federados de, no exercício de sua competência, estabelecer programas, meios de 
controle, aconselhamento e supervisão da carga horária que não é cumprida estritamente durante a convi-
vência com o aluno”, observou o relator Joaquim Barbosa. No início da sessão, ele havia julgado esse ponto 
inconstitucional, mas alterou o voto mais adiante por compreender que tinha apoio de metade dos ministros. 
Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Ellen Gracie, Marco Aurélio e Cezar Peluso consideraram, por outro lado, que 
esse texto (o parágrafo 4º da lei) fere a autonomia dos entes federados. 

Gilmar Mendes evocou, em seu voto, as particularidades locais e mesmo o advento de novas tecnologias 
para se posicionar contrariamente à fixação de 1/3 da jornada para atividades extraclasse. “Evidentemente 
sabemos, todos nós que trabalhamos com as atividades docentes, que a jornada em sala de aula é apenas 
uma parte da jornada efetivamente dedicada a esse importante afazer, mas isso é suscetível de mudanças no 
tempo, suscetível até de adaptação. Talvez em algum estado, por conta de determinadas peculiaridades, que não 
sei avaliar, devesse ter até mais. A mudança hoje, em razão da informática, da tecnologia, pode sugerir, também, 
outros aportes em relação a essa questão. Parece-me que colocar isso na legislação federal traduz, sem dúvida, 

11O Brasil é signatário de diversos pactos e convenções internacionais que afirmam o princípio da não-discriminação e o direito humano à educação como norma jurídica internacional; 
os principais deles são: Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), Convenção sobre os Direitos da Criança (1989) e o Protocolo Adicional à Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais (1988).
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alguma intervenção”. Seguindo a mesma lógica, o ministro Cezar Peluso escreveu, no voto apresentado poste-
riormente à sessão: “[a norma] está em absoluta e franca dissintonia com a autonomia assegurada aos estados, 
que devem levar em consideração, na composição da jornada de trabalho, as particularidades locais”. 

Favorável à definição de um padrão nacional de jornada, o ministro Luiz Fux discordou dessa posição. “Por 
que razão o artigo 206 da Constituição estabelece a necessidade de fixação desse piso salarial? É exatamente 
para atender a esse grande escopo de valorizar de maneira uniforme, homogênea e isonômica todos os profis-
sionais da educação”, disse, ao expor seu voto. E “não é possível falar em piso salarial sem falar de jornada de 
trabalho”, ressaltou. Para o ministro, essa diretriz tem que ser uniforme. “Uma diretriz traçando piso nacional 
de salário e jornada de trabalho, evidentemente que também, como princípio geral, tem que dizer como que 
nacionalmente deve se comportar a educação no Brasil. Ou seja, os professores têm que passar [no máximo] 
dois terços dentro da sala de aula”. 

Na opinião do ministro Ricardo Lewandowski, a medida é justa. “Eu entendo que a fixação de um limi-
te máximo de 2/3 para atividades de interação com os alunos, atividade didática, direta, em sala de aula, 
mostra-se perfeitamente razoável. Porque sobrará apenas 1/3 para as atividades extra-aula. Quem é profes-
sor sabe muito bem que essas atividades são muito importantes. Consistem naqueles horários dedicados à 
preparação de aulas, encontros com professores, colegas, reuniões pedagógicas, didáticas etc. A meu ver, 
esse mínimo se faz necessário para a melhoria da qualidade de ensino e também para a redução das de-
sigualdades regionais”.

Se, conforme pretendiam os autores da ADIn 4167, esses dispositivos do piso fossem de fato considerados 
inconstitucionais, teríamos uma lei praticamente inócua para o enfrentamento dos desafios apresentados. 
Desvincular o piso da carreira docente, como defendiam os governadores ao questionar sua vinculação ao 
vencimento inicial, significaria inviabilizar por completo a previsão da Constituição, uma vez que as desigual-
dades regionais na valorização do magistério seriam mantidas ou mesmo ampliadas. Não sendo vinculado 
à carreira do magistério, poderia ocorrer a situação absurda em que um estado ou município estabeleceria, 
por conta própria, o piso nacional como vencimento inicial para os profissionais recém-ingressos, enquanto 
outro estado, também por sua conta, poderia estabelecer, na melhor das hipóteses, o piso nacional como 
vencimento final da carreira, pago aos professores com trinta anos de magistério.

No mesmo sentido, caso não se mantivesse a previsão de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, não 
estaria assegurado um padrão nacional de qualidade, o que poderia acarretar diferenças significativas na 
composição da jornada em cada ente federado. Nesse ponto específico da ação – a questão do 1/3 – a lei foi 
julgada constitucional, já que obteve cinco votos contrários à ADIn contra cinco favoráveis, não se alcançando 
maioria para declarar o artigo inconstitucional. Mas o empate significa, apenas em relação a esse tópico, que 
essa constitucionalidade ainda poderá ser questionada no Judiciário, conforme explicaremos mais adiante.  

 

Em sua sustentação oral como amicus curiae, Salomão Barros Ximenes ressaltou que a participação das 
organizações vinculadas à Campanha Nacional pelo Direito à Educação na ADIn 4167 visava afirmar o 
princípio da valorização dos(as) trabalhadores(as) da educação como elemento determinante na garantia do 
direito humano à educação e no enfrentamento das persistentes desigualdades em matéria de ensino. Após 
ressaltar dados do contexto educacional, com destaque para as precárias condições de trabalho docente, 
Ximenes argumentou que os princípios da separação de poderes e da autonomia federativa não poderiam 
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servir de obstáculo à implementação da Lei: “e é nesse sentido que nós entendemos que o STF deve sopesar 
os princípios que estão colocados nessa lei, com o objetivo de alcançar o que nós entendemos ser o primeiro 
passo para uma valorização efetiva do magistério”, argumentou.  

Linha de argumentação similar adotou o ministro Celso de Mello na exposição oral de seu voto. Para anali-
sar a controvérsia instalada na Corte a respeito do pacto federativo, o ministro afirmou pautar seu julgamento 
sob a perspectiva de diversas questões, entre elas o aperfeiçoamento da qualidade e do desenvolvimento do 
ensino e a concretização do direito fundamental à educação. “A questão do piso salarial nacional não é uma 
simples questão de ordem técnica; é, sobretudo, um problema de natureza social, com graves implicações 
inclusive de caráter político, pois revela, na exata definição do seu valor, o real compromisso do programa 
governamental com a justa remuneração do trabalho e com a plena emancipação dos professores da rede 
escolar pública. Emancipação de sua inaceitável e injusta condição de opressão e mesmo de arbitrária explo-
ração por parte dos entes estatais”, afirmou o magistrado.

Celso de Mello disse ser filho de professores e, por isso, teria acompanhado o que qualificou como “esta 
jornada terrível que os professores da rede escolar enfrentam, sempre sendo marginalizados no processo de 
conquistas sociais”. Ele enfatizou a obrigação do Estado de seguir as diretrizes constitucionais que definem, a 
partir da identificação de certas necessidades sociais básicas dos profissionais da educação escolar, os critérios 
que devem orientar o legislador na fixação do piso salarial profissional. “Há uma inderrogável obrigação estatal 
que vincula o poder público dos diversos níveis da federação ao dever de fixar um piso remuneratório capaz de 
satisfazer as necessidades primárias de subsistência dos profissionais da educação escolar”, ressaltou. 

É um direito fundamental de todos o acesso pleno ao sistema educacional. “E é disso exatamente que se 
trata. No fundo, esta legislação [A Lei do Piso] visa a um único e primacial objetivo, que é o de dar corpo a 
esta cláusula constitucional que impõe ao Estado o dever de que assegure a todos nós o direito à educação”, 
disse Celso de Mello. “Mas não a uma educação qualquer, e sim a uma educação de qualidade. E uma edu-
cação de qualidade começa cumprindo-se o que diz a Constituição: valorizando-se o profissional que atua na 
área de ensino, especialmente o ensino público”, completou. 

Por isso a Lei do Piso é, na visão do ministro Celso de Mello, “um dos muitos instrumentos vislumbrados 
pelo Estado brasileiro para tornar efetivo o direito fundamental à educação”. E, conforme o ministro Ayres 
Britto, esse instrumento foi considerado tão importante que foi destacado em inciso próprio. “A Constituição 
colocou a matéria do piso salarial em dispositivo autônomo, separado daquele que cuida da valorização dos 
profissionais. Ou seja, o piso salarial profissional, nacional, é um instituto jurídico de Direito Constitucional 
caracterizado nominalmente como princípio e, portanto, vinculante dos estados, vinculante dos municípios, 
vinculante do Distrito Federal”. Por isso mesmo, reforçou, a hipótese de quebra do princípio federativo “não 
prospera”. 

É pelo fato de a educação ser tão importante na Constituição – de acordo com Ayres Britto, está versada em 
96 dispositivos – que o respeito ao piso se impõe. “A educação, pelo menos a médio e longo prazo, é a priori-
dade das prioridades nacionais. A justificar mesmo a criação de um piso que, por ser o mínimo existencial dos 
professores, se impõe à cláusula do possível*. A cláusula financeira do possível não pode operar diante dessa 
prioridade máxima que a Constituição conferiu à Educação em geral e ao piso profissional em particular”, 
defendeu, rechaçando o argumento de que a suposta insuficiência de recursos orçamentários desobrigaria o 
Estado de garantir direitos fundamentais.
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A valorização efetiva do magistério não se esgota na Lei do Piso, mas esta é condição indispensável para 
a construção de uma escola pública de qualidade e efetivamente democrática. Por essa razão, as entidades 
da sociedade civil e os atores do Sistema de Justiça devem apoiar as lutas dos trabalhadores da educação, e 
garantir as conquistas que esse julgamento favorável ao princípio constitucional do piso representa. Além de 
assegurar avanços necessários na valorização do magistério, permitindo a correção de disparidades e injus-
tiças extremas, o julgamento do STF marca um importante reconhecimento da necessidade de dar máxima 
efetividade ao direito à educação no país, que não pode ser dissociado da garantia de igualdade de condições 
por meio de padrões nacionais de qualidade estabelecidos pela União.

A decisão

Com a publicação da decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, os seguintes pontos da Lei 
do Piso podem ser exigidos imediatamente:

- Vencimento inicial: piso é vencimento inicial, ou seja, bônus, gratificações e outros “penduricalhos” 
não podem ser somados a ele para atingir o valor mínimo determinado em lei. Com 7 votos favoráveis 
e apenas 2 contra, não cabe questionamento algum sobre esse ponto. 

- Horas-atividade: no ponto da fixação de 1/3, no mínimo, de atividades extraclasse, o julgamento fi-
cou empatado. Isso significa que também nesse ponto a lei é constitucional, pois não houve quantidade 
de votos necessária para declarar a inconstitucionalidade, mas, como não houve maioria, o STF decidiu 
que essa constitucionalidade ainda poderá ser discutida no Judiciário. 

- Vigência: como o prazo de transição para a implementação progressiva da Lei se encerrou em 
2010, o Tribunal declarou “perda de objeto” do questionamento, o que significa dizer que o Piso deve 
ser integralmente cumprido como vencimento inicial das carreiras a partir do julgamento de 6 de abril de 
2011. A declaração de “perda de objeto” também significa que fica valendo o definido na Lei quanto à 
data de referência do valor inicial do piso – R$ 950,00 -, que é 1º de janeiro de 2008. Como consequ-
ência disso, a primeira atualização do valor deveria se dar em janeiro de 2009, e assim sucessivamente 
a cada ano (Lei n° 11.738/2008, art.3º, caput, art.4°, caput, e art. 5°, caput). 

Consulte a decisão na íntegra nos anexos desta publicação

Com a publicação da decisão a lei passa a valer na íntegra, devendo ser implementada por todos os entes 
federados (União, estados, municípios e Distrito Federal) e podendo ser exigida imediatamente. No entanto, 
apesar da inquestionável decisão favorável, a resistência de gestores ao cumprimento da lei em todos os seus 
aspectos ainda deve gerar intensos debates, levando à propositura de novas ações no Judiciário para tentar 
minimizar ou reverter o resultado do julgamento. Isso porque o resultado de cinco votos contra cinco (na 
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questão específica da fixação de 1/3, artigo 2º, parágrafo 4º da lei) configurou uma situação que, segundo 
a interpretação dos ministros, não é suficiente para declarar seu “efeito vinculante*” em relação às demais 
instâncias do Judiciário. Em outras palavras: a inconstitucionalidade foi rejeitada (seria preciso seis votos para 
considerar uma lei inconstitucional) e a lei foi declarada constitucional, sendo que em relação à questão do 
1/3 essa constitucionalidade ainda poderá ser discutida no Judiciário. Os cinco governadores que perderam a 
ADIn, no entanto, não poderão mais questionar a lei. Expliquemos melhor como isso aconteceu.

Em 6 de abril de 2011, data em que o julgamento foi iniciado, o resultado da votação dos ministros era 
de cinco votos pela rejeição completa da ADIn dos governadores contra quatro votos que concordavam em 
pelo menos um dos pontos argumentados pelos autores. Esse ponto específico da Lei, que gerou maior re-
sistência, é justamente o parágrafo 4º do artigo 2º (a questão do 1/3)12. Naquele dia, ao final da sessão, o 
presidente em exercício do STF, ministro Ayres Britto, chegou a proclamar o resultado de total improcedência 
da ADIn. No entanto, no dia seguinte, por ocasião da leitura da ata da sessão anterior, os ministros decidiram 
suspender o resultado em relação à questão do 1/3, para aguardar o voto do ministro Cezar Peluso – que 
estava ausente. Caso Peluso considerasse constitucional a Lei nesse ponto, estaria formada a maioria para 
declarar a constitucionalidade absoluta* da norma; caso ele votasse pela inconstitucionalidade, haveria um 
inusitado empate13. Em relação aos demais pontos, o resultado definitivo foi proclamado em 6 de abril, não 
sendo necessário colher o voto faltante. 

No dia 27, com a retomada do julgamento e colhido o voto do ministro Peluso, houve empate em cinco a 
cinco em relação às horas-atividade. Com isso, o plenário do STF passou a discutir especificamente os efeitos 
da decisão em relação a esse ponto, decidindo, ao final, julgar “a ação improcedente, por maioria. Quanto à 
eficácia erga omnes* (para todos) e ao efeito vinculante da decisão em relação ao parágrafo 4º do artigo 2º 
da Lei nº 11.738/2008, o Tribunal decidiu que tais eficácias não se aplicam ao respectivo juízo de improce-
dência”. 

Na prática, isso significa que a ADIn foi rejeitada integralmente e a Lei é constitucional, mas que não há 
um pronunciamento definitivo do STF e, por consequência, do próprio Poder Judiciário, sobre a constituciona-
lidade do estabelecimento de um padrão nacional de hora-atividade pela União. Com isso, o assunto poderá 
ser discutido em ações judiciais propostas nas instâncias comuns do Judiciário e muito provavelmente voltará 
para receber decisão final do STF pela via de Recurso Extraordinário*. “A matéria vai ficar em aberto para os 
juízos decidirem em cada caso”, declarou o ministro Cezar Peluso. 

É preciso que se diga que, durante os debates, a interpretação sobre o resultado não foi consensual. O 
relator da ação, ministro Joaquim Barbosa, protestou diversas vezes evocando a noção de “presunção de 
constitucionalidade”, ou seja, a ideia de que qualquer lei aprovada pelo Congresso que não tenha sido jul-
gada inconstitucional pelo STF deve ser considerada constitucional. E que o resultado do julgamento seria a 
rejeição da inconstitucionalidade da lei, simplesmente. 

Com o resultado, todos os entes federados estão obrigados a cumprir a lei integralmente e somente uma 
eventual decisão judicial que suspenda a aplicação do parágrafo 4° do artigo 2° (hora-atividade) poderia 
eximi-los de seu cumprimento, e, ainda assim, tal decisão estaria restrita aos seus autores, em cada ação 
específica. Essa é a diferença dos efeitos da decisão em relação a esse ponto. No caso da definição do piso 

12As ministras Cármen Lúcia e Ellen Gracie discordaram do relator unicamente no ponto da jornada extraclasse, considerando sua definição na Lei inconstitucional. O ministro Gilmar 
Mendes, além de concordar com as ministras nesse ponto, propôs que se mantivesse interpretação no sentido de considerar a remuneração, e não o vencimento, como referência do 
piso. Já o ministro Marco Aurélio julgava a ADIn integralmente procedente. 
 13A situação de empate, rara no Tribunal devido à composição ímpar, foi possibilitada pela declaração de impedimento por parte do ministro Dias Toffoli, que havia atuado como 
advogado-geral da União em defesa da Lei do Piso na ocasião do julgamento cautelar de 2008.  
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como vencimento-inicial das carreiras docentes, não cabe sequer discussão judicial, devendo todos os entes 
reverem imediatamente suas folhas salariais no sentido de adotar, no mínimo, o valor de referência do piso 
como vencimento inicial da carreira. 

Por último, em relação ao arigo 3º da Lei, como o prazo de transição para a implementação progressiva da 
Lei se encerrou em 2010, o Tribunal declarou “perda de objeto” do questionamento, o que significa dizer que 
o Piso deve ser integralmente cumprido como vencimento inicial das carreiras a partir do julgamento. Uma vez 
que o Tribunal, no julgamento final, manteve integralmente a Lei nesse ponto, não deveria haver mais dúvida 
quanto ao fato de que o valor inicial do piso (R$ 950) corresponde ao ano de 2008. Esse aspecto do julgamento 
é fundamental para estabelecer o percentual de correção do valor do piso em 2011 e nos anos subsequentes. 

Outra demonstração da resistência dos gestores em cumprir a Lei ficou evidenciada com a interposição, por 
quatro governadores (MS, RS, SC e CE), de embargos declaratórios contra a decisão final do STF. Os embar-
gos são recursos judiciais que não têm como objeto modificar a decisão, mas somente reparar omissões ou 
contradições. Com tais recursos, os governadores pedem que o STF determine que o piso, como vencimento-
inicial das carreiras, seja exigível apenas a partir do julgamento da ação, e não desde a promulgação da Lei 
em 2008. No entanto, a maior resistência vem do governador do Rio Grande do Sul, que também busca adiar 
em mais um ano e meio o cumprimento do piso. A princípio, não cabe esse tipo de efeito numa decisão de 
embargo, que, além de atípica, significaria um retrocesso do que já foi discutido e firmado no julgamento.
Mas é preciso ficar atento ao desfecho desses recursos, pois há novamente uma grande pressão política dos 
governadores sobre o Tribunal. De qualquer modo, a apresentação dos embargos não suspende a decisão final 
de mérito do STF, que deve ser imediatamente aplicada.

 Com o resultado final do julgamento e uma vez que todos os prazos de adaptação previstos na Lei n° 
11.738/2008 já se esgotaram, podem ser destacadas as seguintes obrigações para os gestores públicos da 
União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Tais obrigações são exigíveis na Justiça, tanto pelos 
trabalhadores da educação e suas organizações sindicais como pelos defensores da escola pública:

A primeira e mais imediata obrigação resultante da declaração de improcedência da ADIn 4.167 consiste 
em pagar no mínimo o piso salarial nacional como vencimento inicial das carreiras do magistério público 
da educação básica, considerados os parâmetros de formação em nível médio e a jornada máxima de 40 
horas semanais.

Como há determinação judicial irrecorrível, esses pagamentos não dependem de autorização legislativa, ca-
bendo aos prefeitos e governadores cumprir a decisão, sob pena de serem responsabilizados por omissão. Esse 
é o efeito da declaração de constitucionalidade do parágrafo 1° do artigo 2° da Lei do Piso pelo STF, cuja decisão 
“tem eficácia erga omnes (para todos) imediata, em todo o território nacional, independentemente de qualquer 
outra providência” (Nery Júnior, Nelson; Nery, Rosa M., Constituição Federal Comentada, 2006, p.536).  

Na prática isso significa que todos os docentes da educação básica pública que recebam vencimento inicial 
inferior ao determinado na Lei têm o direito (subjetivo) de exigir judicialmente o recebimento do valor legal, 
podendo acessar a justiça de forma individual ou coletiva. A não existência ou não adequação dos planos de 
carreira – mesmo sendo uma determinação importantíssima da Lei - não justifica ou autoriza o descumpri-
mento da Lei. Os sindicatos dos trabalhadores da educação poderão ingressar com ações coletivas nesse sen-
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tido, representando todos os filiados que se encontrem nessa situação, inclusive para exigir retroativamente 
valores que não foram pagos.   

Outro aspecto importante é que a Lei n° 11.738/2008 estabelece o valor do piso nacional tomando como 
referência a formação mínima dos profissionais do magistério admitida na legislação – nível médio na modali-
dade Normal –, que corresponde ao primeiro nível das carreiras. No caso dos docentes com formação superior 
(a grande maioria) ou pós-graduação, os Planos de Carreira e Remuneração do Magistério devem prever uma 
evolução funcional em níveis e classes que corresponda à sua titulação ou habilitação profissional, ao tempo 
de serviço, à avaliação de desempenho e à dedicação exclusiva (Resolução CNE/CEB n°2, de 2009), tornan-
do a carreira justa e atrativa, e estimulando a permanência e a qualificação do magistério.   

Assim, a lei declarada constitucional pelo STF, ao vincular o piso à carreira, prevê que o piso seja incorpo-
rado às carreiras já existentes, com impacto em toda a escala de vencimentos. Isso porque, ao se corrigir o 
vencimento inicial (ensino médio), corrige-se automaticamente todos os níveis superiores da carreira, confor-
me o percentual estabelecido em cada plano. Além disso, na revisão dos Planos de Carreira e Remuneração 
devem-se observar as diretrizes nacionalmente estabelecidas, fortalecendo-se a atratividade da carreira. Essa 
“revisão em cascata” também pode ser exigida. 

O prazo estabelecido no artigo 6° da Lei para que União, estados, Distrito Federal e municípios elaborassem 
ou adequassem seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério se encerrou em 31 de dezembro de 
2009. Esse artigo não foi questionado na ADIn 4.167, no entanto, a indefinição quanto ao conceito de piso 
gerada pela medida cautelar levou a que muitos entes federados protelassem essa obrigação, ou regulamen-
tassem os referidos planos tomando como base o pagamento do piso como remuneração. 

Com a improcedência da ADIn, a obrigação de elaborar ou adequar os planos de carreira ganha plena 
efetividade e exigibilidade, devendo todos eles estabelecer como nível inicial das carreiras a formação de nível 
médio, na modalidade Normal, com vencimento inicial mínimo igual ou superior ao piso definido na lei na-
cional. Por se tratar de garantia constitucional dos servidores públicos, não poderá haver retrocessos naqueles 
planos que já adotam valor superior ao mínimo estabelecido. Na revisão dos planos já existentes é importante 
atentar para que seja observado o princípio constitucional de valorização dos trabalhadores da educação e os 
objetivos da Lei do Piso. Nesse sentido, devem ser questionadas e rejeitadas propostas governamentais que, sob 
o argumento de cumprir o piso, promovam a divisão da carreira do magistério ou o “achatamento” dos planos de 
cargos e salários14, o que acabaria por esvaziar o sentido do piso e tornaria a carreira menos atrativa. 

Em respeito ao princípio da gestão democrática, a elaboração ou revisão dos planos deve acontecer com a 
efetiva participação das entidades representativas dos trabalhadores, conselhos de educação e demais atores 
do campo educacional, devendo a proposta ser encaminhada para apreciação do Poder Legislativo (Assem-
bleias Legislativas e Câmaras Municipais). 

Tomando em conta que o prazo legal já se encerrou, a demora no encaminhamento de uma proposta de 
adequação do plano de carreira ou mesmo a lentidão injustificada de seu processamento legislativo são pas-
síveis de controle judicial, uma vez que a Lei do Piso estabelece claramente a “obrigação de elaborar ou ade-
14 Com a decisão definitiva de vincular o piso ao vencimento inicial da carreira do magistério, alguns estados e municípios vêm implementando artifícios ilegais sob o argumento de que 
estariam cumprindo a Lei. Um desses artifícios é propor ao legislativo local a divisão da carreira do magistério, criando-se uma carreira específica para os profissionais com formação 
de ensino médio e evitando com isso que a aplicação do piso na base da carreira venha a gerar os efeitos esperados no vencimento dos(as) professores(as) com nível superior, que 
constituem a grande maioria dos beneficiados. Outra manobra ilegal, porque retrocede nas garantias funcionais e no próprio objetivo constitucional de valorização, é o “achatamento” 
da carreira, com a extinção de gratificações legítimas e a extinção dos níveis mais altos. Nesses casos, a medida diminui a diferença entre o salário inicial da carreira e o vencimento 
daqueles que têm maior tempo de trabalho ou especialização. Esses temas precisarão ser enfrentados no debate público com os gestores, nas mobilizações e no Judiciário.
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quar” (art.5°). Além disso, como visto no item anterior, a não elaboração ou adequação do plano de carreira, 
ou a demora injustificada, não eximem o poder público de cumprir imediatamente a Lei n° 11.738/2008, 
uma vez que a decisão do STF é autoaplicável (ou seja, para seu cumprimento, dispensa regulamentação por 
lei ordinária, estadual ou municipal).

A Lei n° 11.738/2008 estabelece a obrigação de atualização anual do valor do piso, “no mês de janeiro, a partir 
de 2009”, devendo esta ser realizada no mesmo índice de correção do valor anual mínimo por aluno referente aos 
anos iniciais do ensino fundamental urbano estabelecido na legislação do Fundeb (art.5°, caput e parágrafo único).

O julgamento cautelar realizado em 2008 não incidiu sobre essa obrigação de atualização (art.5°, caput e pará-
grafo único) e também não alterou a data de início de vigência da Lei (art.8°), em 17 de julho de 2008. 

A discussão na medida cautelar (ver anexos) esteve restrita ao art.3° da Lei, que regula sua implementação pro-
gressiva entre os anos de 2008 e 2010. Na cautelar o STF unicamente decidiu que até o julgamento final “o cálculo 
das obrigações relativas ao piso salarial se dará a partir de 1º de janeiro de 2009”, ou seja, que não haveria naquele 
momento a possibilidade de se exigir o pagamento retroativo de obrigações a partir de 1° de janeiro de 2008 (como 
previa o art.3°, caput). 

A questão levantada pelo Tribunal dizia respeito a uma possível contradição decorrente do veto presidencial 
ao inciso I do art.3° (que estabelecia a implementação progressiva do Piso a partir de 1° de janeiro de 2008) e a 
manutenção do caput deste artigo, que expressa que o valor (R$ 950) “passará a vigorar a partir de 1º de janeiro 
de 2008”. Foi para evitar que fosse entendido, naquele momento, que os valores referentes a 2008 poderiam ser 
cobrados a partir de 2009, que o STF proferiu tal decisão.

No julgamento final, no entanto, os questionamentos quanto ao art.3° (implementação progressiva) e ao art.8° 
(vigência da Lei a partir de 17 de julho de 2008) foram rejeitados por ampla maioria no STF, que com isso declarou 
sua absoluta constitucionalidade.

Essa decisão exige que se revejam as discussões a respeito do critério de atualização do valor do Piso, estabele-
cendo-se definitivamente o ano de 2008 como ano de referência do valor de R$ 950. Com isso, não resta dúvida 
que o valor deve ser atualizado, com base na correção do valor aluno-ano do Fundeb, a partir de 2009, exatamente 
como determina o art.5°, parágrafo único, da Lei n° 11.738/2008. 

Existe uma grande discussão sobre se deve ser considerado o valor-aluno projetado para o ano, divulgado pelo 
governo federal logo no início de cada exercício fiscal, ou o valor efetivamente aplicado, que só pode ser divulgado 
no ano seguinte à execução, após o balanço da arrecadação do ano anterior. Como há possibilidade de que em tais 
revisões os valores sejam substancialmente modificados, para mais ou para menos, a insegurança quanto a este 
ponto de aplicação da Lei vem provocando sérias divergências, uma vez que dificulta a consolidação da revisão 
automática com base na revisão do Fundeb. 

Há problemas consideráveis em se tomar como referência o valor estimado e não o efetivamente praticado no 
Fundeb. Os municípios reclamam que uma eventual redução drástica do valor–aluno/ano traria sérios problemas 
para suas contas, uma vez que reajustes automáticos dos salários docentes tenham sido praticados com base 
numa expectativa de receita não realizada. Já os trabalhadores da educação alertam para a possibilidade de 
receberem reajustes abaixo do que seria justo nos casos em que a arrecadação ao longo do ano se mostre su-
perior ao inicialmente previsto. 
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Visando enfrentar essa questão, tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei n° 3.776/2008, que al-
teraria o parágrafo único do art.5° da Lei do Piso para determinar que o reajuste anual deve se dar no mês 
de maio, tomando-se como base a diferença entre os valores efetivamente praticados no Fundeb nos dois 
exercícios anteriores. No caso dessa diferença ficar abaixo do índice de inflação, deve-se aplicar este como 
forma de repor a capacidade de compra dos professores.

No entanto, enquanto não é alterada a Lei n° 11.738/2008, parece evidente da leitura de seu art.5° que 
o valor a ser considerado é aquele estipulado para o Fundeb no mês de janeiro de cada ano, ou seja, o valor 
estabelecido com base na expectativa de arrecadação de impostos para o ano em que será aplicado. O índice 
de correção deve ser calculado com base na diferença entre o valor-aluno/ano do Fundeb em vigência no ano 
atual e aquele que vigorou no ano anterior. Baseada nesse critério, a CNTE aponta os valores de R$ 1.513,58 
para 2011 e de R$ 1.856,72 para 2012. Esse valor poderá ser exigido judicialmente, cabendo ao Judiciário, 
a partir dessas provocações, consolidar a interpretação do critério legal de reajuste.    

Além de fortalecer a ideia de que é necessário estabelecer padrões nacionais de qualidade, a Lei n° 
11.738/2008 também avança na construção de um federalismo cooperativo na garantia da educação básica, 
principalmente por estabelecer o dever da União de complementar os recursos necessários ao cumprimento 
do piso naqueles entes federados que “considerados os recursos constitucionalmente vinculados, não tenham 
disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado” (art.4°).

Essa obrigação legal torna a União juridicamente solidária na garantia do piso, razão pela qual as ações de 
exigibilidade jurídica podem ser propostas conjuntamente contra os estados ou municípios e contra a União, 
o que levaria a demanda a ser discutida na Justiça Federal.

No entanto, a limitação à complementação da União estipulada no art.4° da Lei do Piso precisa ser revista. 
Da forma como hoje está prevista, a complementação somente pode ser requerida por estados ou municípios 
que sejam beneficiários de complementação da União no Fundeb e, mesmo nesses casos, a complementação 
ao	piso	estará	limitada,	a	princípio,	ao	teto	de	10%	do	valor	repassado	pelo	governo	federal	ao	Fundo	(CF/88,	
ADCT, art.60, inciso VI).

Hoje a portaria “intergovernamental” (Portaria nº 213, de 2 de março de 2011, que estabelece os crité-
rios de repasse) define que somente aqueles entes que já são beneficiários da complementação da União ao 
Fundeb podem solicitar o complemento específico para o piso. Além disso, devem necessariamente: aplicar 
pelo	menos	25%	da	receita	resultante	de	impostos,	compreendidas	as	transferências	constitucionais,	na	ma-
nutenção e no desenvolvimento do ensino; cumprir o regime de gestão plena dos recursos vinculados à ma-
nutenção e ao  desenvolvimento do ensino; dispor de planos de carreira para o magistério em lei específica; 
apresentar planilha de custos detalhada, demonstrando a necessidade e a incapacidade para o cumprimento 
do valor do piso15. 

É fundamental, para a plena implementação do piso como expressão do federalismo cooperativo, que seja 
melhor delimitada legalmente a responsabilidade da União, que deve ser obrigada a complementar os recur-
sos necessários para a implementação da Lei do Piso em todo o país, conforme as necessidades de cada ente. 

15De acordo com a Portaria, o atendimento desses critérios e de outros requisitos deve ser analisado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) com a colaboração 
de uma comissão técnica composta por dois membros do Ministério da Educação, dois membros do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Educação  - CONSED, dois mem-
bros da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME e dois membros da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE.
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No mesmo sentido, é necessário implementar de fato e aperfeiçoar os mecanismos de cooperação técnica 
e financeira previstos na regulamentação atual da Lei do Piso, pois é injustificável que a União continue se 
omitindo de seu dever de complementação.      

Assim como foi importante a participação da sociedade civil organizada e dos trabalhadores da educa-
ção no julgamento da ADIn 4.167, atuando como amicus curiae em defesa da constitucionalidade integral 
da Lei, a implementação efetiva desta somente acontecerá de fato com a continuidade e o fortalecimento 
da mobilização social, tanto no acompanhamento quanto pelo aperfeiçoamento da legislação. 

O ponto que causou mais discordância entre os ministros quanto à sua inconstitucionalidade foi a ques-
tão da fixação da carga horária em no máximo 2/3 da jornada em sala de aula, sendo o um terço restante 
destinado a atividades de planejamento e preparação de atividades. A questão do conceito do piso também 
foi amplamente debatida, mas apenas dois ministros se posicionaram contra sua definição como vencimento 
inicial das carreiras. Veja como votaram os ministros nesses e em outros pontos no julgamento de 6 de abril 
de 2011, retomado em 27 do mesmo mês. 
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Ministro(a) Voto Frases

Joaquim Barbosa – 
relator do processo

Pela improcedência da ADIn – a lei deve 
valer na íntegra

“O que me sensibiliza nesta questão é a desigualdade intrín-
seca que está envolvida aqui”

“Há um grande número de estados com um grande núme-
ro de categorias de servidores públicos, cujos rendimentos 
chegam a pelo menos dez, doze, senão quinze vezes mais 
que esse piso salarial que é concedido”

Luiz Fux Pela improcedência da ADIn – a lei deve 
valer na íntegra

“A jurisprudência desta Corte não se sensibiliza com argu-
mentos de natureza econômica para o fim de não declarar 
ou de declarar a inconstitucionalidade da lei”

“Acho que estamos chegando à situação paradoxal de dizer 
que, como a lei é boa, não vamos aplicar”

“Não é possível falar em piso salarial sem falar de jornada de 
trabalho”

Ricardo Lewandowski Pela improcedência da ADIn – a lei deve 
valer na íntegra

“Quem é professor sabe muito bem que essas atividades 
extra-aula são muito importantes. (...) A meu ver, esse mí-
nimo [de 1/3 fora da sala de aula] se faz necessário para a 
melhoria da qualidade de ensino e também para a redução 
das desigualdades regionais”

Celso de Mello Pela improcedência da ADIn – a lei deve 
valer na íntegra

“É chegado o momento de se redimir os professores dessa 
inaceitável condição a que foram eles injustamente redu-
zidos”

“Uma educação de qualidade começa cumprindo-se o que 
diz a Constituição: valorizando-se o profissional que atua na 
área de ensino, especialmente o ensino público”

Ayres Britto Pela improcedência da ADIn – a lei deve 
valer na íntegra

“Mas a Constituição achou tão importante garantir aos pro-
fessores um piso salarial, que fez o destaque. Colocou a 
matéria piso salarial em dispositivo autônomo, separado da-
quele que cuida da valorização dos profissionais”

“Se há despesa, é porque tem que haver despesa. É che-
gada a hora de se conferir à educação, nos orçamentos da 
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, a 
prioridade que a Constituição assentou para esse peculiarís-
simo setor de atividade pública”

Cármen Lúcia Discorda apenas do parágrafo 4º, ar-
tigo 2º (a questão do 1/3 fora de sala 
de aula). Nos demais pontos, votou de 
acordo com o relator.

“Ao cuidar especificamente da composição da carga horária 
do professor, o legislador usurpou a iniciativa privativa do 
chefe do Executivo para dispor sobre os servidores públicos 
da respectiva unidade federativa”

“O piso deve ser entendido como vencimento inicial”

Ellen Gracie Discorda apenas do parágrafo 4º, ar-
tigo 2º (a questão do 1/3 fora de sala 
de aula). Nos demais pontos, votou de 
acordo com o relator.

“Minhas razões coincidem basicamente com aquelas trazi-
das pelo eminente relator” - disse, antes de Joaquim Barbo-
sa reajustar seu voto sobre a questão do 1/3. Quando o voto 
do relator foi reajustado, ela manteve sua posição original.
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Marco Aurélio Pela total procedência da ADIn, julgava 
a Lei inconstitucional em todos os pon-
tos questionados pelos autores.

“Creio que há um vício formal, originário quanto à promul-
gação da Emenda Constitucional 53/2006, no que se re-
tirou, da atribuição normativa de estados e municípios, a 
regência dos respectivos serviços”

“Sabemos como a União é parcimoniosa nessas complemen-
tações” - em referência à obrigação da União de complemen-
tar o piso no caso de o ente federado não dispor de recursos

Gilmar Mendes Discorda do parágrafo 4º, artigo 2º (a 
questão do 1/3 fora de sala de aula) 
e propõe a aplicação de interpretação 
conforme* para considerar o piso como 
remuneração global (considerando gra-
tificações)

“Não há dúvida alguma de que – definido que estamos a 
falar de vencimento – certamente os estados buscarão fazer 
uma reestruturação remuneratória, e, tanto quanto possível, 
buscarão suprimir as vantagens que se adicionam ao ven-
cimento” - em referência à reação dos entes federados caso 
fosse aprovada a ideia de piso como vencimento inicial

“A mudança hoje, em razão da informática, da tecnologia, 
pode sugerir, também, outros aportes em relação a essa 
questão”, disse, ao discordar da fixação de 1/3 da jornada 
para atividades extraclasse

Cezar Peluso Estava ausente no dia 6 de abril e pro-
feriu voto posteriormente apenas sobre o 
parágrafo 4º, artigo 2º (a questão do 1/3 
fora de sala de aula), considerando-o in-
constitucional.

“Está em absoluta e franca dissintonia com a autonomia 
assegurada aos estados, que devem levar em consideração, 
na composição da jornada de trabalho, as particularidades 
locais” 

José Antônio Dias 
Toffoli

Declarou-se impedido por ter atuado 
como Advogado-Geral da União nesta 
matéria, não participou do julgamento.

---

Tema Resultado Efeito
Piso como vencimento inicial 7 (a favor) x 2 (contra) A lei é constitucional, com efeito vinculante erga omnes 

(para todos), inclusive para os órgãos do Judiciário. 

1/3 da jornada para atividades 
extraclasse

5 x 5 (empate) A lei é constitucional, mas a decisão não possui efeito 
vinculante em relação aos demais órgãos do Judiciá-
rio. Isso quer dizer que a Lei está valendo, devendo ser 
aplicada, mas  sua constitucionalidade poderá ser no-
vamente questionada caso a caso no Judiciário (exceto 
para os cinco governadores que propuseram a ADIn)
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Eloísa Machado de Almeida| Advogada, mestra em Sociologia e Política pela PUC-SP, doutoranda em direitos humanos na Faculdade de Direito da USP 

os últimos anos, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem sido palco de decisões profunda-
mente vinculadas às questões de direitos humanos, a ponto de ser difícil imaginar um tema 
que não esteve – ou estará – sob o crivo do Tribunal. Ações afirmativas nas universidades, 
união estável homoafetiva, pesquisas com células tronco embrionárias, Lei de Anistia, são 
exemplos de temas que foram apreciados pelo STF nos últimos anos. Em abril de 2011, 
mais um desses casos de extrema relevância foi julgado pelo STF: a constitucionalidade da 

lei que instituiu o piso nacional para os professores da educação básica (ADIn 4167). 
Com a relevância e a grande repercussão dos casos analisados pelo STF, cada vez mais se coloca a neces-

sidade de se democratizar essa instância e permitir aos atores da sociedade civil maior participação nesses 
processos. Ao mesmo tempo, são cada vez mais amplos os mecanismos de acesso ao STF.

A grande abertura do STF se deu com a Constituição de 1988, em razão da ampliação de atores com 
acesso direto ao Tribunal, através das ações de controle de constitucionalidade. Pela perspectiva da história 
constitucional brasileira, a Constituição Federal de 1988 representa uma verdadeira “revolução” no que se 
refere ao acesso ao Tribunal. 

No texto constitucional de 1988, além da figura do procurador-geral da República, foram incluídos outros 
atores, de diferentes esferas e representações sociais. Foram legitimados para acesso direto ao Tribunal o 
Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, as Mesas das Assem-
bleias Legislativas e da Câmara do Distrito Federal, governadores, partidos políticos e, de parte da sociedade 
civil, o Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e as confederações sindicais ou entidades 
de classe de âmbito nacional.

A inclusão de atores de diferentes esferas de poder e representações sociais transformou a natureza das 
ações propostas no Supremo Tribunal Federal e transpôs, para o Judiciário, as disputas travadas no âmbito 
político e legislativo. O tipo de demanda levada ao Tribunal refletiu o papel político de cada ator na sociedade 
brasileira: os governadores e a guerra fiscal; os partidos políticos e o terceiro turno das votações parlamentares; as 
confederações sindicais e a resistência à globalização econômica e à flexibilização dos direitos sociais.

Os dados sobre ações diretas no STF demonstram que realmente havia uma demanda reprimida para 
acesso ao Tribunal até sua abertura, em 1988:

Legitimados ADIn ADO ADC ADPF

Presidente 8 0,2% 0 0,0% 5 16,7% 9 4,0%

Mesa Senado 1 0,0% 0 0,0% 1 3,3% 0 0,0%

Mesa Câmara 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Mesa Assembleia 52 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9%

Governador 1098 24,2% 1 7,7% 4 13,3% 36 15,9%

PGR 932 20,5% 0 0,0% 2 6,7% 9 4,0%

16 Tabela construída a partir dos dados do Portal de Informações Gerenciais do STF – disponível em http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=adi, 
consultado em 10 de junho de 2011.
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Conselho OAB 199 4,3% 0 0,0% 1 3,3% 5 2,2%

Partidos Políticos 797 17,5% 4 30,8% 2 6,7% 64 28,2%

Confederações 1105 24,2% 8 61,5% 10 33,3% 65 28,6%

Outros Legitimados 3 0,1% 0 0,0% 2 6,7% - 0,0%

Ilegitimados 359 7,9% 0 0,0% 3 10,0% 37 16,3%

Total 4554 100,0% 13 100,0% 30 100,0% 227 100,0%
 

Como se vê, o procurador-geral da República, antes único ator que poderia ingressar com ações diretas no 
STF,	hoje	é	responsável	por	apenas	cerca	de	20%	das	ações	diretas	propostas	perante	o	STF,	sendo	que	os	
80%	restantes	foram	propostos	por	esses	novos	atores	legitimados.	É	significativa	a	participação	das	confe-
derações	e	sindicatos,	legítimos	atores	de	representação	social,	responsáveis	por	quase	30%	das	ações.	Além	
disso, a tendência de ampliação de acesso ao STF, inciada em 1988, foi confirmada com a edição de duas 
leis: 9.868/99 e 9.882/99, que introduzem formalmente a figura do amicus curiae (do latim, amigo da corte) 
nos processos em julgamento no Tribunal. É, portanto, a partir de 1999 que há um significativo aumento da 
participação da sociedade nos julgamentos do STF.

Estes dois momentos no processo de ampliação do acesso ao STF, quais sejam, a Constituição Federal 
de 1988 e os amici curiae pelas leis de 1999, demonstraram, por um lado, um desejo de se pluralizar o 
debate constitucional, como forma de legitimação e democratização e, por outro, uma demanda por maior 
participação vinda das próprias organizações da sociedade civil. Ambos os fatores, inevitavelmente, alteraram 
a composição das ações e evidenciaram, cada vez mais, o STF como um local privilegiado de disputas no 
campo dos direitos humanos. 

De acordo com as leis 9.868/99 e 9.882/9917, organizações que tenham representatividade poderão se 
manifestar em ações relevantes no Supremo Tribunal Federal. Entende-se, a partir dos critérios legais e da 
jurisprudência, que quaisquer organizações, da sociedade civil ou do próprio Estado, inclusive aquelas que 
já têm legitimidade para acesso direto ao STF, poderão se manifestar como amicus curiae, desde que com-
provem possuir representatividade. O critério de representatividade, no entanto, não está necessariamente 
vinculado a representatividade política, mas sim à noção de conhecimentos e estudos no tema em discussão 
na ação. O outro requisito legal é o de que a ação traga matéria relevante, aqui entendida como de grande 
repercussão política e social. 

Assim, a figura do amicus curiae é voltada para permitir que pessoas, organizações e instituições se mani-
festem em processos dos quais não são parte, mas nos quais desejam influir. Trata-se, na sua concepção, de 
um instituto voltado a oferecer ao juiz informações e argumentos relevantes sobre determinado caso.

Entre 1999, ano de edição da lei, e 200518, em um universo de 1800 ações de controle de constitucio-
nalidade	propostas,	em	242	(13,4%)	houve	manifestações	de	692	amici curiae, sendo a maior parte de 
associações	e	organizações	da	sociedade	civil	(70,64%)	e	o	restante	de	órgãos	do	Estado.

Dentre as organizações da sociedade civil que ingressaram como amici curiae	no	STF,	57,8%	eram	asso-
ciações	de	classe	ou	sindicatos;	26,6%	associações	de	defesa	de	direitos,	15,4%		associações	empresariais	
ou	de	atividades	econômicas	e	apenas	0,2%	de	especialistas.

17Art. 7º da Lei 9.868/99 § 2º: O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo 
fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.
18Levantamento de dados feito em pesquisa de dissertação mestrado Sociedade civil e democracia: a participação da sociedade civil como amicus curiae no Supremo Tribunal Federal, 
de Eloísa Machado de Almeida, apresentada como requisito para a obtenção de título de mestre em ciências sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2006.

* Dados de 2011 atualizados até 31 de maio.
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Na medida em que o STF se mostrou mais permeável à participação da sociedade civil, cresceu, conse-
quentemente, a demanda por participação. De fato, a tendência de crescimento que já se via de 1999 a 2005 
é confirmada ao se analisar os dados preliminares de pesquisa que engloba o período de 2006 a 2009: den-
tre 1000 ações, 209 contam com a participação de ao menos um amicus curiae	(20%)19, com significativa 
participação das confederações e associações de classe.

Isso demonstra, por um lado, que a mobilização dos trabalhadores e a atuação em defesa de garantias e 
prerrogativas profissionais tem sido intensa; por outro lado, demonstra que o STF tem sido um local privilegia-
do de debate sobre esses temas, em um cenário no qual o Judiciário dará a última palavra sobre conquistas 
no âmbito legislativo, tal como ocorreu com a discussão do piso nacional para os professores da educação 
básica, na ADIn 4167.

Tendo em vista a relevância da legislação (Lei n. 11.738/2008) que definiu o piso nacional como política 
pública essencial para efetivação do direito à educação, houve intensa movimentação em torno da ADIn 
4167 que buscava a inconstitucionalidade da referida lei. Com o objetivo de atuar como amicus curiae no 
processo, a Ação Educativa e a Campanha Nacional pelo Direito à Educação20 articularam e mobilizaram um 
conjunto de 18 organizações, representantes de redes da sociedade civil, movimentos sociais e especialistas, 
que assinaram a petição21.  

No entanto, o relator da ação, ministro Joaquim Barbosa, decidiu admitir apenas as organizações de 
classe, por entender serem “entidades representativas do grupo social que será diretamente afetado pela 
norma cuja validade se encontra sob o crivo do Supremo Tribunal Federal”. Esse entendimento, negando uma 
participação mais ativa das organizações da sociedade civil integrantes da Campanha Nacional pelo Direito 
à Educação e dando prevalência às entidades representativas de classe, diretamente afetadas pela decisão, 
restringiu as possibilidades da figura do amicus curiae, geralmente visto como o espaço de contribuição de 
partes desinteressadas na solução da ação, mas preocupadas com os efeitos públicos e sociais da mesma. 

Optou o ministro, assim, por admitir a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de 
 
19 Dados preliminares de pesquisa de doutorado da autora, no Programa de Pós Graduação em Direitos Humanos da Universidade de São Paulo, que procura analisar o impacto da 
argumentação dos amici curiae nas decisões do Supremo Tribunal Federal, de 1999 a 2009.
 20A Campanha Nacional pelo Direito à Educação é uma articulação de diversas organizações da sociedade civil com a missão de atuar pela efetivação e ampliação dos direitos 
educacionais, em especial para que todas as pessoas tenham garantido o direito humano à educação básica gratuita e de qualidade – www.campanhaeducacao.org.br. A Ação 
Educativa, que tem como missão a promoção dos direitos educacionais e da juventude e o combate às desigualdades sociais, compõe o Comitê Diretivo da Campanha – www.
acaoeducativa.org.br. 
21Assinam coletivamente a petição de amicus curiae: Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará – Cedeca/CE, Cipó 
– Comunicação Interativa, Avante – Educação e Mobilização Social, Centro de Cultura Luiz Freire – CCLF, Actionaid Brasil, Organização Mundial para Educação Pré-Escolar – OMEP, 
Instituto Paulo Freire e Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino – CONTEE, além de especialistas e representantes de redes e movimentos sociais, 
dentre eles: o Coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a Relatora Nacional para o Direito Humano à Educação da Plataforma Dhesca Brasil, a Coordenadora 
do Setor de Educação do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra – MST, a Coordenadora do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil – MIEIB e o Gestor do 
Núcleo de Educação da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida – Comitê Rio. Destas, apenas a CONTEE foi admitida como amicus curiae. Porém, o ministro sa-
lientou que a negativa em admitir todas as organizações não traria prejuízos à pluralidade e diversidade de informações, na medida em que todas as organizações se manifestaram 
coletivamente [N. da E].

Outros
Orgãos do Estado
ONGs defesa de direitos
Associações de empresa /atividades econômicas
Associações de Classe
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Ensino – CONTEE, como representante da  Campanha Nacional pelo Direito à Educação, do Sindicato dos 
Servidores do Magistério Municipal de Curitiba – SISMMAC; da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Educação – CNTE; do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo – SINDIUPES; 
do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás - SINTEGO e do Sindicato dos Servidores Públicos do 
Município de Fortaleza- SINDIFORT.

Nota-se, desta forma, que foram as organizações de trabalhadores que apresentaram a defesa da Lei do 
Piso (Lei n. 11.738/2008) e demonstraram articulação social e resistência aos retrocessos legislativos. Nesse 
sentido, apresentaram um fundamental contraponto aos argumentos daqueles contrários à lei, influenciando 
o STF e a opinião pública em geral para a tomada de uma decisão mais correta.

A importância desse contraponto feito pelas organizações representativas dos professores fica explícita no 
voto do ministro Joaquim Barbosa. Nos debates do julgamento, o ministro expõe a importância do processo 
legislativo que culminou na aprovação da Lei 11.738/2008, uma clara conquista da classe profissional dos 
professores. O ministro aponta, ainda, que assim que a ação foi proposta, houve uma “revoada de governa-
dores” ao seu gabinete, para convencê-lo da inconstitucionalidade da lei. Imprescindível, assim, a presença 
dos demais atores no debate público, para apresentar argumentos sobre a constitucionalidade da lei do piso 
profissional nacional e pluralizar a discussão.

Para o STF, a relevância do papel dos amici curiae está justamente na pluralização do debate constitucio-
nal. Na perspectiva dos ministros do STF, a participação como amici curiae cumpriria duas funções: uma de 
pluralizar o debate constitucional, permitindo-se a representação de diversos argumentos de diferentes setores 
da sociedade e, por outro lado, conferir maior legitimidade e qualidade às decisões proferidas pelo Tribunal. É 
o que se depreende da ementa de julgamento da ADIn 2130-3/SC:

“A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle 
normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema 
Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrá-
tico, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a 
permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a pos-
sibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente represen-
tem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes 
de grupos, classes ou estratos sociais. 

Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base nor-
mativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalida-
de pluralizar o debate constitucional”22.

É importante destacar que, além do aumento da participação da sociedade como amici curiae no STF, 
foram ampliadas também as prerrogativas dos amici curiae nos processos, como a possibilidade de sustenta-
ção oral, o alargamento do prazo de manifestação e até a convocação de audiências públicas. Isso indica que 
será cada vez maior e mais frequente a participação de organizações da sociedade nos processos de controle 
de constitucionalidade, demandando do STF a criação de novos mecanismos processuais para responder a 
essa situação.

22 Medida Cautelar na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade ADIn 2130-3/SC - MC, Relator ministro Celso de Mello, julgamento 20.10.2000, RTJ VOL-00195-03 PP-00812, 
Supremo Tribunal Federal.
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Um desses novos mecanismos se dá justamente por meio de audiências públicas, convocadas pelos mi-
nistros, com fundamento no §1º do artigo 9º da Lei 9.868/9923. Tal como estabelecida em lei, a audiência 
pública tem por objetivo fornecer informações aos ministros em casos de necessidade de esclarecimento do 
tema, dos fatos ou em razão de insuficiência das informações disponíveis nos autos. Na prática, o STF tem 
se valido da audiência pública em casos que carregam controvérsias e polêmicas em outras áreas do conhe-
cimento, para as quais o direito ainda não apresenta uma resposta normativa.

Até a data de fechamento deste artigo, em 15 de dezembro de 2011, foram cinco as audiências públicas 
realizadas pelo STF. A primeira, ocorrida em 2007, referente à constitucionalidade das pesquisas com célu-
las - tronco embrionárias (ADIn 3510), foi convocada para ouvir depoimentos de especialistas na matéria e, 
por outro lado, permitir que os setores sociais envolvidos na temática expusessem suas razões, possibilitando 
“uma maior participação da sociedade civil no enfrentamento da controvérsia constitucional”24 que, na visão 
do STF, confere maior legitimidade às decisões.

No mesmo sentido, foram designadas as demais audiências, sobre ações afirmativas, antecipação tera-
pêutica de feto anencéfalo, importação de pneus usados e meio ambiente, saúde e recursos públicos, com o 
objetivo de “ouvir entidades e técnicos não só quanto à matéria de fundo, mas também no tocante a conhe-
cimentos específicos a extravasarem os limites do próprio Direito”25.

A ideia é a de que a variedade de informações e teses levadas ao conhecimento do STF pelos amici curiae 
terá, ao menos potencialmente, o condão de qualificar a prestação jurisdicional constitucional. Afinal, nos 
dizeres do próprio STF: “em assim agindo, não só garantirá maior efetividade e atribuirá maior legitimidade 
às suas decisões, mas, sobretudo, valorizará, sob uma perspectiva eminentemente pluralística, o sentido es-
sencialmente democrático dessa participação processual, enriquecida pelos elementos de informação e pelo 
acervo de experiências que o amicus curiae poderá transmitir em um processo – como o de controle abstrato 
de constitucionalidade – cujas implicações políticas, sociais, econômicas, jurídicas e culturais são de irrecu-
sável importância e de inquestionável significação”26.

E, de fato, não são poucas as ações em trâmite no Supremo Tribunal Federal que trazem enormes impli-
cações sociais e políticas e muitas delas estão na agenda próxima de julgamentos: ações afirmativas em 
universidades (ADIn 3330 e ADPF 186); ensino religioso nas escolas públicas (ADIn 3268); valores e 
cálculos do Fundef (ADPF 71) são alguns dos exemplos, apenas no campo do direito à educação. Em 
todas essas ações, o Supremo Tribunal Federal conta com a participação de organizações da sociedade 
civil, especialmente de defesa de direitos humanos, como amicus curiae, no intuito de auxiliar o Tribunal a 
enfrentar pautas tão desafiadoras. 

 23Lei 9.868/99. Art. 9º. §1º. Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá 
o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos 
de pessoas com experiência e autoridade na matéria. 
24STF. ADIn 3510. Decisão ministro-relator Carlos Ayres Britto, DJ 30.03.2007.
25STF. ADPF 54. Decisão ministro-relator Marco Aurélio, 31.07.2008 – despacho disponível em http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaAdpf54/anexo/adpf54au-
diencia.pdf 
26Trecho ementa ADIn 2130/MC, relator ministro Celso de Mello.
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Roberto Franklin de Leão | Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE)

conquista do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, ainda 
que tímida financeiramente, reveste-se de grande valor histórico e conceitual para a categoria 
dos/as trabalhadores/as em educação, assim como para a tão perseguida “qualidade com 
equidade” na educação básica pública. 

Mais que isso, o piso inaugura a cooperação federativa em matéria de remuneração de 
servidores públicos de diferentes esferas administrativas no país e compromete os poderes da 

República, sobretudo os Executivos Federal, Estadual, Distrital e Municipal, a honrarem e a fiscalizarem os 
compromissos assumidos na Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008.

Em termos históricos, o piso salarial do magistério tem sua primeira referência numa Portaria Imperial 
de 3 de abril de 1822, ou seja, antes mesmo de a Colônia ter decretado independência. Desde aquela 
época, e diante da lacuna no atendimento escolar criada com a expulsão dos jesuítas do Brasil, via-se como 
essencial a valorização das pessoas responsáveis pela instrução regular dos cidadãos (brancos), que se 
multiplicavam nas províncias do “Império do Brazil”. Entretanto, somente após cinco anos, no bojo da 1ª 
Lei Geral da Educação (imperial), promulgada em 15 de outubro de 1827, o piso passou a ser reconhecido 
legalmente. Seu valor variava entre 150$000 e 300$000 (mil réis) anuais e se destinava aos/às professo-
res/as de primeiras letras e de gramática latina – a distinção provinha do gênero. 

Contudo, limitações de ordem financeira impediram que a base de remuneração nacional prosperasse 
àquela ocasião, mesmo considerando a complementação do Império às províncias que não podiam arcar 
com os valores por meio de suas receitas próprias provenientes do subsídio literário – tributo único destina-
do ao financiamento da educação, derivado do consumo de aguardente e carne bovina.

Importa registrar ainda que, tanto no Império quanto na Primeira República, não havia se constituído a 
categoria de trabalhadores da educação, sendo o labor docente exercido, na maioria dos casos, por bacha-
réis de diferentes áreas. O primeiro curso de pedagogia do país foi instituído após 1939, com o advento da 
Faculdade de Filosofia do Brasil, no Rio de Janeiro. Não por acaso, e apoiadas pelas reformas getulistas 
pró-trabalhador, em 1945, surgiram no país as primeiras associações de professores/as primários/as.

Em 1948, teve início a luta pela escola pública e gratuita, com o envio do projeto da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB) ao Congresso Nacional. Em 1959, já somavam 11 estados brasileiros com seus/
suas professores/as primários/as organizados/as em associações. Além disso, em decorrência do explosivo 
processo de urbanização e da pressão social pela aprovação da LDB – forjada na luta do Manifesto dos 
Pioneiros da Educação –, aliada à carência de professores/as e à consequente precarização das condi-
ções de trabalho da categoria, em 1960, no Recife, foi criada a Confederação dos Professores Primários 
do Brasil (CPPB).

Os “anos de chumbo” da Ditadura deram lugar à resistência da classe trabalhadora pela garantia de 
direitos individuais e civis dos/as cidadãos/ãs, mas, mesmo diante desse cenário, em 1979, a CPPB teve 
uma mudança substancial em seu estatuto, incorporando os/as professores/as secundários/as dos antigos 
ginásios, e passou a se chamar Confederação dos Professores do Brasil (CPB), constituindo uma ferramenta 
fundamental para a articulação do movimento em nível nacional.
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Já entre 1982 e 1988, a CPB consolidou-se como entidade federativa e como principal via de organiza-
ção do sindicalismo docente, mesmo no período em que era proibida a sindicalização para o funcionalismo 
público, filiando-se à Central Única dos Trabalhadores (CUT) em 1988.

Esse sucinto registro histórico, que antecede o novo ordenamento jurídico do país (1988), permite con-
cluir por que o magistério, não obstante suas características interpessoais e de afeto, ainda encontra resis-
tência no Brasil atual para ser reconhecido como profissão, deixando para trás as raízes missionárias dos 
jesuítas ou o voluntariado das “professorinhas” da primeira metade do século XX, as quais não se furtaram 
em contribuir com a luta pela emancipação das mulheres brasileiras.

A (re)democratização do Brasil culminou com a deterioração da economia nacional – fruto do profundo 
endividamento promovido pelo Regime Militar – e com gigantescos níveis de analfabetismo e de mazelas 
na educação básica pública, fazendo nascer o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, atuante na 
Constituinte e no processo de elaboração da “nova LDB” (promulgada em 1996).

Em nível da categoria dos/as educadores/as da educação básica, em 1990, a CPB passou a se chamar 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), em um congresso extraordinário cujo 
objetivo foi unificar várias federações setoriais da educação numa mesma entidade nacional. Com essa 
unificação da luta dos/as trabalhadores/as em educação e o surgimento de novas regras de organização 
sindical, a CNTE ganhou força, com a filiação de 29 entidades e quase 700 mil sindicalizados/as em todo 
o país. Atualmente, conta com 43 entidades filiadas e mais de um milhão de sindicalizados/as.

No início dos anos 1990, o direito elementar de acesso à educação pública regular e a valorização do 
magistério compunham as bandeiras dos/as educadores/as que pressionaram a aprovação do art. 212 da 
Constituição Federal (CF) de 1988, o qual, por sua vez, ampliou os percentuais de impostos vinculados à 
manutenção e ao desenvolvimento do ensino, até hoje vigentes. 

Frise-se, sobre esse assunto, que desde então houve e continua havendo excessiva substituição do tri-
buto “imposto” pelas “contribuições sociais”, as quais não incidem nos investimentos da educação. Pior: 
a Desvinculação de Recursos da União (DRU), perverso mecanismo de ajuste fiscal, por mais de década 
suprimiu mais de R$ 100 bilhões do orçamento do Ministério da Educação (MEC).

Nesse mesmo sentido, o Projeto de Lei nº 1.258/88 (substitutivo Jorge Hage), amplamente discutido 
no Congresso e preterido pela reforma neoliberal de Fernando Henrique Cardoso (FHC – 1996), previa 
um capítulo próprio para a carreira dos/as profissionais da educação na nova Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. No entanto, o substitutivo Darcy Ribeiro, que deu origem à Lei nº 9.394/96 (LDB), 
não apenas omitiu a perspectiva de diretrizes nacionais para a carreira do magistério, como também rele-
gou o Pacto pela Valorização do Magistério, no qual se previa a instituição do piso nacional no valor de R$ 
300,00, a partir de 1º de julho de 1995. 

Desde o reverso legal e político promovido pela Emenda Constitucional nº 14/1996, de graves consequ-
ências para a educação básica, a CNTE, em parceria com outros segmentos da educação e da sociedade, 
tem pautado a implementação de políticas sistêmicas que compreendam o financiamento, a gestão demo-
crática e a valorização profissional, na perspectiva da qualidade com equidade.

Sobre o aspecto da valorização, tema central deste texto, a primeira ação da CNTE consistiu em combater 
a política de salários médios, implantada pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda-
mental e de Valorização do Magistério (Fundef). A resistência pautou as lutas pelo Piso Salarial Profissional 
Nacional Unificado e pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb).
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Paralelamente à pressão pelo piso e pelo Fundeb, a CNTE, amparada por deliberações de suas instâncias 
acerca da indissociabilidade dos elementos da valorização (salário, formação, jornada e condições de traba-
lho), conseguiu fazer aprovar, na Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CEB/CNE), 
o Parecer nº 2, de 1997, que fixava as diretrizes para as carreiras do magistério público. O parecer, no entan-
to, foi rejeitado pelo então ministro Paulo Renato Souza, que ordenou à CEB/CNE sua revisão. O documento 
seguinte, produzido por aquele colegiado, deu origem à Resolução CNE/CEB nº 3/97, recentemente revogada 
pela Resolução CNE/CEB nº 2/0927.

Essa trajetória de luta sindical/social culminou com a promulgação da Emenda Constitucional nº 53/2006, 
que, entre outras questões, instituiu o piso salarial nacional para os profissionais da educação básica escolar, 
elencados no art. 61 da Lei nº 9.394 (LDB), estando o comando do art. 206, VIII, da Constituição Federal 
pendente de integral regulamentação. 

A mesma emenda também determinou a constituição de planos de carreira (art. 206, V), assim como a 
definição conceitual, em lei federal, sobre os profissionais da educação escolar (art. 206, parágrafo único). 
Essa última determinação resultou no reconhecimento da profissionalização dos funcionários da educação, 
na Lei n° 12.014, de 2009, que alterou o art. 61, inciso III, da LDB28).

O Fundeb, também introduzido pela Emenda nº 53, além de ter assegurado o financiamento a toda a edu-
cação básica – com maior responsabilidade financeira da União para com esse nível educacional –, primou 
pela superação da política de salários médios (restrita aos/às docentes do ensino fundamental) e instituiu o 
piso específico do magistério, através da redação do art. 60, III, “e”, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT), regulamentado pela Lei nº 11.738, de 2008.

 O piso, assim como o Fundeb, possui papel estratégico para a superação das desigualdades regionais ou 
mesmo entre estados ou municípios de uma região específica. Convencida de sua importância, em 2009, 
a CEB/CNE emanou diretrizes nacionais para a carreira docente, a fim de contribuir com a correta aplicação 
da Lei do Piso (Resolução CEB/CNE nº 2) e, seguindo a mesma lógica, tratou de orientar as carreiras dos/as 
funcionários/as da educação (administrativos/as), após a sanção da Lei nº 12.014/2009 (Resolução CEB/
CNE nº 5/1029).

Atualmente, a luta pelo piso do magistério encontra-se na fase de implantação nos estados e municípios. A 
primeira resistência dos gestores foi superada pela categoria, com amplo apoio da sociedade, ou seja, a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADIn nº 4.167/08), movida por cinco governadores, foi julgada totalmente 
improcedente pelo Supremo Tribunal Federal (STF), devendo a Lei nº 11.738/08 ser cumprida imediatamente 
e em sua plenitude. No entanto, isso não encerrou o conflito de interesse (e de classe) que envolve a valoriza-
ção do magistério público. Há outra antiga disputa em pauta, que diz respeito ao conceito do piso.

A CNTE bem observou, por ocasião da tramitação do Projeto de Lei nº 619/0730, enviado pelo Executivo 
Federal ao Congresso Nacional , que o piso seria inócuo caso não tivesse correspondência com a carreira, 
saindo-se vitoriosa no debate parlamentar, assim como no STF, quando demonstrou aos deputados e senado-
res (e depois aos ministros do Supremo) a indissociabilidade do piso em relação aos vencimentos iniciais da 

27Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Resolução nº 2, de 28 de maio de 2009. Fixa as Diretrizes Nacionais para os Planos de 
Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, em conformidade com o artigo 6º da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, e com base nos 
artigos 206 e 211 da Constituição Federal, nos artigos 8º, § 1º, e 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e no artigo 40 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 29 maio 2009.
28Lei nº 12.014, de 6 de agosto de 2009. Altera o art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com a finalidade de discriminar as categorias de trabalhadores que se devem 
considerar profissionais da educação. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 ago. 2009.
29Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Resolução nº 5, de 3 de agosto de 2010. Fixa as Diretrizes Nacionais para os Planos de 
Carreira e Remuneração dos Funcionários da Educação Básica pública. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 4 ago. 2010.
30Projeto de Lei nº 619. Regulamenta o art. 60, inciso III, alínea “e”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os 
profissionais do magistério público da educação básica. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2007.
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carreira e às jornadas de trabalho, com tempo reservado para as atividades extraclasses do/a professor/a, as 
quais não podem superar 40 horas semanais.

Ocorre que parte significativa dos gestores continua querendo impor vontades, ao arrepio da norma federal 
e em prejuízo da categoria e da educação em geral, de modo que os sindicatos filiados à CNTE, cumprindo 
suas responsabilidades perante a categoria e a sociedade, têm defendido aguerridamente a Lei 11.738/08, já 
tendo sido contabilizada mais de uma dezena de greves apenas nas redes estaduais, no ano de 2011, contra 
os desmandos desses gestores.

Infelizmente, a greve continua sendo a única opção de resistência aguda da categoria contra os gestores 
públicos que descumprem a lei e, em geral, mesmo com todas as pressões dos governos (descompromissados 
com a educação), da justiça (avessa a conflitos sociais) e da imprensa (elitista), a sociedade tem entendido e 
apoiado a luta dos/as educadores, que visa a beneficiar a coletividade.

Mais que uma política corporativa, o piso do magistério tem imposto às contas da educação maior controle 
social, pois, toda vez que o governador ou prefeito alega não ter condições de honrar o mínimo nacional, é 
preciso comprovar perante a sociedade e o MEC a alegada insuficiência de recursos, a fim de receber a com-
plementação federal. Assim, é no mínimo contraditório o fato de, em 2010 e até o mês de setembro de 2011, 
nenhum ente da federação ter conseguido comprovar real impossibilidade de pagamento do piso, à luz dos 
compromissos	que	têm	diante	dos	dispositivos	constitucionais,	sobretudo	o	de	aplicação	de,	no	mínimo,	25%	
dos impostos estaduais ou municipais em manutenção e desenvolvimento do ensino.

Pior: o que não faltam são escândalos envolvendo corrupção na merenda, no transporte escolar, em obras 
de infraestrutura e mesmo desvios de função na utilização das verbas públicas, como o pagamento de outros 
profissionais com recursos da educação. Essas questões ensejam maior compromisso dos órgãos de fisca-
lização (parlamentos das três esferas, Ministério Público e Tribunais de Contas), no sentido de acompanhar 
minuciosamente as resistências locais em relação ao cumprimento do piso, assim como à correta aplicação 
das verbas da educação.

Além do piso vinculado à carreira e à jornada (com, no mínimo, 1/3 de hora-atividade), a formação profis-
sional tem sido outro ponto de tensão nas negociações com os gestores. Não obstante a vigência dos Decretos 
Federais nº 6.755/0931 e nº 7.415/1032, que regem, respectivamente, as políticas nacionais de formação 
profissional dos/as professores/as e dos/as funcionários/as da educação, fato é que a maioria dos estados não 
tem implantado os fóruns permanentes de apoio à formação docente (e dos/as funcionários/as, por extensão). 
Essas instâncias, de caráter democrático, têm por finalidade diagnosticar a falta de profissionais e de habi-
litação adequada daqueles/as que já exercem a profissão, a fim de suprir as carências por meio de políticas 
articuladas com as universidades e os entes federativos (União, estados, Distrito Federal e municípios).

Por outro lado, a Emenda Constitucional nº 59/2009 estabeleceu prazo para universalizar o acesso de 
crianças e adolescentes na educação básica e o Plano Nacional de Educação (PNE) encontra-se em discussão 
no Congresso Nacional, devendo, necessariamente, articular-se não só com os compromissos de atendimento 
da Emenda nº 59, mas também com a elevação da qualidade do ensino ofertado nas escolas públicas.

31Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009. Institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, disciplina a atuação da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES no fomento a programas de formação inicial e continuada, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 
jan. 2009
32Decreto nº 7.415, de 30 de dezembro de 2010. Institui a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, dispõe sobre o Programa de Formação Inicial em 
Serviço dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público – Profuncionário, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 dez. 2010
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Nesse sentido, a CNTE reforça seu compromisso com a escola integral, observando a necessidade urgente 
da implantação dos referenciais de Custo Aluno-Qualidade (CAQ) propostos pela Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação, os quais foram aprovados pela CEB/CNE33. Essa escola (integral) certamente precisará 
contar com profissionais bem-formados, dignamente remunerados e integrados em um só local de trabalho. 
Trata-se de pressupostos para a educação de qualidade, os quais compete ao Estado assegurar, pois, do con-
trário, pouco efetivamente será transformado na educação na próxima década.

Frise-se que a força da CNTE tem se mostrado presente em todos os momentos de mobilização social por me-
lhorias na qualidade da educação e o Piso é apenas mais um desses momentos, no qual podemos contar com o 
decisivo apoio de entidades sociais, em especial da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.

33Em maio de 2010, o CNE aprovou o Parecer nº8/2010, que trata dos padrões mínimos de qualidade de ensino para a educação básica pública, com base no estudo Custo Aluno-
Qualidade inicial desenvolvido pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. No entanto, até o fechamento desta publicação, em dezembro de 2011, o parecer ainda aguardava 
homologação pelo MEC para ser transformado em Resolução [N. da E].
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Salomão Barros Ximenes | Advogado, mestre em Educação (UFC) e doutorando em Direito do Estado (USP), é coordenador do programa Ação na Justiça, 
da ONG Ação Educativa, e membro do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. 

m respeito ao debate, vou procurar não ser repetitivo e destacar basicamente dois pontos que 
entendemos ser fundamentais para a interpretação adequada dos dispositivos questionados na 
lei do piso nacional do magistério. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a situação 
fática que levou à edição da lei ora questionada. O segundo ponto que destacarei com a bre-
vidade possível é o fato de que esta lei compõe a continuidade de um processo de alteração 
do regime de competências constitucionais na garantia do direito à educação rumo ao ideal 

de equalização de oportunidades educacionais que foi iniciado não agora, mas com a Emenda Constitucional 
nº14/1996. Na ocasião de edição daquela emenda e da Lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef (Lei 9.424/1996), este Supremo Tribunal 
Federal deparou com duas ações diretas de inconstitucionalidade (ADIn 1749 e ADIn 1967) em que se ques-
tionava justamente uma alegada violação ao pacto federativo, uma vez que a União, ao reformular o regime 
de distribuição de recursos no campo da educação, estaria ferindo a autonomia dos estados e municípios. 
Naquela oportunidade, o Tribunal não acolheu essas ações.

Antes disso, porém, gostaria de dizer, em nome da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabele-
cimentos de Ensino (CONTEE), que nós representamos aqui a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, 
que é uma articulação ampla da sociedade civil brasileira com mais de 300 instituições filiadas em todo o 
país, e que há mais de dez anos vem atuando no sentido de democratizar e ampliar o acesso ao direito à 
educação no Brasil.

Longe de nos limitarmos às questões trazidas pelos autores da ação, o objetivo da nossa participação como 
amici curiae é ressaltar a importância deste dispositivo, a Lei do Piso, para o enfrentamento das desigualdades 
sociais e regionais persistentes no país. Sobretudo, é preciso ressaltar, o dispositivo tem o objetivo de imple-
mentar os princípios constitucionais de igualdade de oportunidades de acesso à escola que estão no artigo 
206, inciso I, da Constituição e também o princípio da qualidade do ensino, que não pode ser dissociado da 
ideia de equidade. 

A situação que nós vivenciamos no país, e que é objeto de análise nos organismos internacionais do sis-
tema da Organização das Nações Unidas (ONU), é bastante complicada do ponto de vista jurídico. O Estado 
brasileiro oferece oportunidades desiguais de acesso à escola, bem como financiamentos profundamente 
desiguais – inclusive há situações em que estados e municípios contam com recursos financeiros da ordem 
de três vezes inferior aos estados e municípios mais ricos da federação. É justamente essa desigualdade de 
oportunidades educacionais que precisa ser e que é efetivamente enfrentada pela Lei do Piso.

No memorial que juntamos aos autos35, tivemos a oportunidade de levantar também um conjunto de dados 

34Texto transcrito a partir de sustentação oral durante julgamento da ADIn 4167 no Supremo Tribunal Federal, em 6 de abril de 2011. Salomão Barros Ximenes atuou em nome da 
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, representando formalmente a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos Escolares (CONTEE), aceita como amicus 
curie no processo.
35 Memorial que compõe a petição inicial de ingresso como amicus curiae na ADIn 4167 (Anexo 3). 
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a respeito da situação educacional no Brasil. Somente destaco que, entre o julgamento da cautelar e a data de 
hoje [06/04/2011], foi analisada neste plenário, em 2010, a ADIn 169836de relatoria da ministra Cármem 
Lúcia, em que se discutiu justamente uma alegada omissão inconstitucional do governo federal em relação à 
educação e à implementação de políticas educacionais para o enfrentamento da situação de analfabetismo da 
população brasileira. Naquela ocasião, diversos ministros tiveram a oportunidade de ressaltar que, apesar de 
não estar configurada a hipótese de reconhecimento de inconstitucionalidade por omissão absoluta, uma vez 
que havia sido aprovado o Fundef, o Fundeb e o Piso Salarial do Magistério, como fez referência o ministro 
Gilmar Mendes, esse julgamento [da ADIn 1698] não poderia significar um aval do Supremo Tribunal Federal 
ao estágio atual da educação brasileira, já que ainda estamos muito distantes de realizar os princípios e obje-
tivos constitucionais previstos desde 1988.

O dilema educacional que vivenciamos hoje passa justamente por essa questão. De um lado, temos uma 
ampliação significativa da frequência à escola; também contamos com recursos vinculados ao ensino. Mas, 
por outro lado, vivenciamos uma situação persistente de desigualdades educacionais e de baixa qualidade da 
educação ofertada quando comparada aos padrões internacionais ou mesmo quando se compara os sistemas 
de ensino em nível nacional.

E por que esse enfoque unânime do Congresso Nacional na ideia da valorização do magistério? É importan-
te destacar que uma série de estudos recentes tem apontado que fica cada vez mais difícil preencher as vagas 
abertas dos concursos públicos para docentes no país. Isso porque há, entre os professores hoje em atividade, 
uma situação de rotina desgastante, com dupla e às vezes até tripla jornada, e mesmo assim os profissionais 
da educação, segundo esses mesmos estudos, auferem como renda menos do que a média auferida pelos 
demais profissionais com a mesma formação.

Um estudo da Unesco em países em desenvolvimento e desenvolvidos, por exemplo, colocou o Brasil 
como o terceiro país que pior remunera os professores de ensino fundamental37. Outro estudo, que não vou 
detalhar aqui, foi realizado por pesquisadores da Fundação Carlos Chagas38 e traz uma informação bastante 
relevante: entre aqueles que escolhem a profissão docente, não estão os jovens com melhor aproveitamento 
na educação básica, sobretudo no ensino médio. Esse é um elemento importante, porque os países que têm 
o sistema educacional mais desenvolvido são justamente aqueles em que os melhores estudantes se tornam 
professores. No Brasil essa realidade é inversa, pois nós não conseguimos mobilizar os melhores estudantes 
para atuar nas escolas públicas. 

É nesse contexto de desvalorização profunda, de dificuldade de arregimentar novos professores para ocu-
par as funções abertas, de arregimentar professores mais qualificados, que o Congresso Nacional aprovou a 
lei ora questionada. E é nesse sentido que nós entendemos que o STF deve sopesar os princípios que estão 
colocados nessa lei, com o objetivo de alcançar o que nós entendemos ser o primeiro passo para uma valori-
zação efetiva do magistério. Assim, não é possível comparar a Lei do Piso com a ideia constitucional de salário 
mínimo, pois quando a Constituição fala do salário mínimo trata basicamente de subsistência. Porém, quando 
a Constituição trata de magistério, fala em valorização, e entendemos que essa valorização passa, sim, pela 

 
36 ADIn 1698, julgada em sessão de 25/02/2010, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, na qual foi rejeitada a alegação de inconstitucionalidade por omissão do Presidente da 
República na erradicação do analfabetismo e na garantia de ensino fundamental. Ementa do Acórdão: “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO EM 
RELAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTS. 6º, 23, INC. V, 208, INC. I, e 214, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA INÉRCIA ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA REPÚ-
BLICA PARA ERRADICAR O ANALFABETISMO NO PAÍS E PARA IMPLEMENTAR O ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGATÓRIO E GRATUITO A TODOS OS BRASILEIROS. 1. Dados do 
recenseamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística demonstram redução do índice da população analfabeta, complementado pelo aumento da escolaridade de jovens 
e adultos. 2. Ausência de omissão por parte do Chefe do Poder Executivo federal em razão do elevado número de programas governamentais para a área de educação. 3. A edição 
da Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e da Lei n. 10.172/2001 (Aprova o Plano Nacional de Educação) demonstra atuação do Poder Público dando 
cumprimento à Constituição. 4. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão improcedente.” (Fonte: STF, www.stf.jus.br). 
 37UNESCO. Um olhar para o interior das escolas primárias, Indicadores Mundiais de Educação para Países em Desenvolvimento, Maio de 2008, disponível em: www.uis.unesco.org. 
 38O estudo “A atratividade da carreira docente”, coordenado por Bernadete Gatti (pesquisadora da Fundação Carlos Chagas) foi encomendado pela Fundação Victor Civita e está 
disponível em: http://www.fvc.org.br/estudos-e-pesquisas/2009/atratividade-carreira-docente-530689.shtml (último acesso: 15 de novembro de 2011). 
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remuneração, mas passa também pelas condições de trabalho e pelo reconhecimento social.
Outro ponto que destaco diz respeito à necessidade de que seja mantida integralmente a lei na forma apro-

vada pelo Congresso Nacional. No formato em que foi aprovada, a Lei do Piso reconhece que a valorização 
estipulada pela Emenda Constitucional nº 53 evolve tanto o aspecto do vencimento, como também uma 
equação que precisa ser ponderada a partir das condições de trabalho dos professores. Daí a importância de 
estabelecer como parâmetro para o cálculo do piso salarial nacional a questão das horas-atividade.

Por fim, gostaria de ressaltar a importância de que essa lei seja entendida a partir das recentes reformas 
constitucionais no campo da educação. As emendas constitucionais EC 14/1996, a EC 53/2006 e a EC 
59/2009 modificam, de fato, as atribuições federativas em matéria de educação básica. 

A EC 14/1996 traz uma mudança fundamental no artigo 211, parágrafo primeiro, da Constituição, quando 
passa a estabelecer como dever da União também o financiamento da educação básica. A Lei do Piso, ora 
questionada, diferentemente de um entendimento de que sobrecarregaria os entes federados, vem estabelecer 
obrigações compartilhadas na ideia de um regime de federalismo cooperativo que envolve a União, os esta-
dos, os municípios, e o Distrito Federal. Na verdade, a lei estabelece não somente obrigações para os entes 
federados, estados e municípios, mas também para a União.

Como contribuição para esse debate, trago aqui a discussão a que eu já me referi em relação às ADIns que 
analisaram a questão da constitucionalidade do Fundef (ADIn 1749 e ADIn 1967). Por ocasião do julgamento 
dessas ações, o ministro Octavio Gallotti trouxe uma formulação que eu entendo ser de suma importância 
para a análise da lei em questão. O ministro acentua que, com a EC 14/1996, a mudança de papel da União, 
que passa a financiar a educação básica, significa um avanço no sentido de transformar a federação brasileira 
de um regime dualista para um regime cooperativista. Ademais, ele ressalta, fazendo referência ao parecer 
da Procuradoria-Geral da República, que, justamente pelo fato de o Fundef se constituir com recursos da 
União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, não se poderia atribuir aos demais entes federados 
a competência legislativa para dispor sobre o patrimônio da União, sob pena de subverter o próprio regime 
federativo. 

A Lei do Piso, inclusive ao atribuir, no seu artigo 4º, uma obrigação da União de complementar os recursos 
– obrigação que poderá ser verificada em seguida pelo Ministério Público e pelas organizações da sociedade 
civil – estabelece para a União essa obrigação compartilhada, e somente uma norma federal, no exercício 
do legislador nacional, poderia estabelecer tal regime. Lembrando e trazendo também como elemento fático, 
cito, por exemplo, a existência, prevista segundo o regime de regulamentação da Lei do Piso e da própria 
legislação de financiamento da educação, de um valor de 800 milhões de reais disponibilizados para essa 
complementação àqueles estados e municípios que não conseguirem eventualmente atingir o valor mínimo 
estipulado como vencimento inicial da carreira em todo o país.
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LEI Nº 11.738, DE 16 DE JULHO DE 2008

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.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério públi-
co 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. 2º  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.

§ 1º  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.

§ 2º  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, plane-
jamento, 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.

§ 3º  Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais 
ao valor mencionado no caput deste artigo.

§ 4º  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.

§ 5º  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. 7o da Emenda Cons-
titucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.

Art. 3º  O valor de que trata o art. 2o desta Lei passará a vigorar a partir de 1o de janeiro de 2008, e sua in-
tegralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, 
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Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional, observado o seguinte:
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;

III – a integralização do valor de que trata o art. 2o desta Lei, atualizado na forma do art. 5o desta Lei, dar-
se-á a partir de 1o de janeiro de 2010, com o acréscimo da diferença remanescente.

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

§ 2º  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.

Art. 4º  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.

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

§ 2º  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. 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 per-
centual 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. 6º  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. 7º (VETADO)

Art. 8o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DD. JOAQUIM BAR-
BOSA – RELATOR DA ADIn 4167

(Versão reduzida da petição de amici curiae apresentada em 26 de novembro de 2008) 

Amicus Curiae - ADIn 4167

AÇÃO EDUCATIVA ASSESSORIA, PESQUISA E INFORMAÇÃO; CENTRO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DO CEARÁ – CEDECA/CE; CIPÓ – COMUNICAÇÃO INTERATIVA; AVANTE – EDUCAÇÃO 
E MOBILIZAÇÃO SOCIAL; CENTRO DE CULTURA LUIZ FREIRE – CCLF; CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 
TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO – CONTEE; ACTIONAID BRASIL; ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL PARA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – OMEP; INSTITUTO PAULO FREIRE; DENISE CARREIRA, Rela-
tora Nacional para o Direito Humano à Educação da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, 
Sociais, Culturais e Ambientais - Plataforma DHESCA; DANIEL TOJEIRA CARA, Coordenador da Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação; MÁRCIA MARA RAMOS, Coordenadora do Setor de Educação do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais sem Terra - MST; MARIA DE JESUS ARAÚJO RIBEIRO, Representante do Movimento 
Interfóruns de Educação Infantil do Brasil - MIEIB; MAURÍCIO FABIÃO, Gestor do Núcleo de Educação da Ação 
da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida – Comitê Rio; PROFA. DRA. APARECIDA NERI DE SOUZA; 
PROF. DR. IDEVALDO DA SILVA BODIÃO; PROF. DR. JOSÉ MARCELINO DE REZENDE PINTO; PROFA. DRA. 
MARIA CLARA DI PIERRO; vêm respeitosamente à presença de V. Exa., por seus advogados constituídos (Anexo 
1), com fundamento no § 2º do artigo 7º da Lei 9.868/99, manifestar-se na qualidade de 

Amici Curiae na ação direta de inconstitucionalidade 4167

ajuizada pelos governadores dos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul 
e Ceará, em relação ao artigo 2º., §§ 1º. e 4º., artigo 3º., caput, II e III, e o artigo 8º. da Lei n. 11.738, de 
16 de julho de 2008, que regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério 
público da educação básica, pelas razões e fundamentos jurídicos a seguir expostos.

PRELIMINARMENTE, requer-se a admissão dos proponentes como amici curiae na presente Ação Direta 
de Inconstitucionalidade, sendo as razões e fundamentos jurídicos aqui apresentados considerados já no 
julgamento da medida cautelar requerida. 

I.A LEI N. 11.738/2008 E A REFORMA DO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – OS DISPOSI-
TIVOS QUESTIONADOS

A Lei n° 11.738/2008, ora questionada, dispõe sobre o piso salarial profissional nacional para os pro-
fissionais do magistério público, e está inserida em um amplo processo de reforma do financiamento da 
educação básica, fundado na Emenda Constitucional (EC) n° 53/2006 e regulamentado, além da referida 
norma, pela Lei n° 11.494/2007, que trata do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
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e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb. Essa reforma se caracteriza pela ampliação global 
dos recursos públicos vinculados a esta etapa de ensino, principalmente com a significativa elevação da par-
ticipação da União em sua manutenção e desenvolvimento.  

A EC n° 53/2006, além de criar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb, instituiu, no inciso VIII do art.206, novo princípio cons-
titucional do ensino: o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar  pública. 
Segundo a referida EC, tanto o Fundeb como o Piso deveriam ser regulamentados em leis federais específicas, 
cuja iniciativa legislativa caberia ao Executivo federal.

Segundo o parágrafo único do art.206 da Constituição, também acrescido pela EC n° 53/2006, a lei 
federal do piso deveria, ainda, dispor sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da 
educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no 
âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Em seguida, a Lei n° 11.494/2007, que 
regulamentou o Fundeb, determinou o dia 31 de agosto de 2007 como data limite para a fixação do referido 
Piso em lei específica. 

Também nos termos da EC n° 53/2006, a participação da União no financiamento da educação básica 
deverá	alcançar,	em	2010,	uma	complementação	de	no	mínimo	10%	(dez	por	cento)	de	toda	a	receita	vin-
culada ao Fundeb em todos os Estados, Municípios e no Distrito Federal (ADCT, art. 60, incisos V e VII, d), 
sendo	que	90%	de	tais	recursos	devem	ser	destinados	aos	fundos	dos	entes	federados	de	menor	arrecadação	
proporcional.	Os	demais	10%,	segundo	a	Emenda,		podem	ser	distribuídos	por	meio	de	programas	direciona-
dos para a melhoria da qualidade da educação (ADCT, art.60, VI), dentre eles a garantia do Piso Nacional.

Enquanto a Lei n° 11.494/2007 regulamenta o funcionamento do Fundeb no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispondo principalmente sobre a participação da União no 
financiamento da educação básica, a Lei n° 11.738/2008 regulamenta, para os mesmos entes federados, 
a implementação do princípio do Piso, estabelecendo seu valor inicial (R$ 950,00), seus critérios básicos 
de implantação e a participação da União. Segundo a Lei n° 11.738/2008, cabe à União apoiar técnica e 
financeiramente os entes federados no cumprimento do Piso. Tal apoio deve levar à integralização do valor 
do Piso, nos casos em que o ente federado, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vin-
culados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado nacionalmente (Lei 
n° 11.738/2008, art.4°). Segundo o mesmo dispositivo legal, na integralização desses valores pela União 
deverão	ser	utilizados	os	10%	do	Fundeb	direcionados	à	melhoria	da	qualidade	do	ensino,	além	de	outras	
fontes estabelecidas em regulamento.    

No entanto, apesar dessa possibilidade de maior participação da União no financiamento da educação 
básica, com a previsão de integralização do Piso nos entes federados que não alcançarem sozinhos o patamar 
mínimo, os cinco Estados autores da presente ADIn questionam a implementação desses dispositivos da Lei 
n. 11.738/2008, questionando os seguintes critérios básicos de implementação do Piso e de participação da 
União: (i) da jornada de 40 (quarenta) horas semanais; (ii) composição da jornada de trabalho, garantindo-se 
no mínimo 1/3 (um terço) da carga horária para a realização de atividades planejamento e preparação peda-
gógica; (iii) vinculação do piso salarial ao vencimento inicial das carreiras dos profissionais do magistério da 
educação básica pública; (iv) os prazos de implementação da lei; e (v) a vigência da Lei. 
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II - LEGITIMIDADE DOS PROPONENTES PARA MANIFESTAÇÃO COMO AMICI CURIAE NA PRESENTE 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
(...)
III. SITUAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO BRASIL

III.i) A educação no Brasil: baixa escolaridade da população e profundas desigualdades nas condições 
de acesso e desempenho

Publicada em setembro de 2008, a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios apresenta informa-
ções que indicam uma lenta melhora de alguns indicadores  educacionais brasileiros. A taxa de analfabetismo, 
por exemplo, vem, nos últimos anos, reduzindo-se em média 0,5 pontos percentuais (PNAD-2007). Tal redução 
constante	proporcionou,	entre	1992	e	2007,	uma	queda	de	7,4%,	sendo	que	a	taxa	atual	é	de	10%.	

Não temos, portanto, muitas razões para comemorar. Mesmo em queda, a taxa média de analfabetismo 
está longe de alcançar a meta constitucional de erradicação, estabelecida há vinte anos, o que situa o Brasil 
entre os últimos colocados no ranking de desenvolvimento educacional da Região Latino-Americana. 

Por sua vez, a média de tempo que um brasileiro maior de 15 anos passou na escola é de apenas 7,3 anos39, 
sendo inferior, portanto, aos oito anos de escolaridade mínima obrigatória. Além de baixa, a escolaridade do 
brasileiro é profundamente desigual entre as regiões; entre os habitantes das zonas urbanas e rurais; entre os 
brancos e os pretos e pardos; e entre pobres e ricos. Assim constatou o Conselho de Desenvolvimento Econô-
mico e Social, órgão consultivo vinculado à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República: 

Dessas diferentes estratificações da população, a maior desigualdade é observada quando se 
comparam	os	20%	mais	pobres	aos	20%	mais	ricos.	Mostram	os	dados	de	2006	que,	entre	os	
mais pobres, a média de anos de estudos é 4,7 e, entre os mais ricos, alcança 10,3 anos. A 
desigualdade entre pobres e ricos é, portanto, de 5,6 anos de estudo. Os habitantes do Brasil 
urbano apresentam 7,6 anos de estudo e os do rural 4,3, o que os distancia em mais de 
três anos de escolaridade. Segue-se a essas desigualdades, uma diferença regional observada 
especialmente entre o Sudeste (7,8) e Nordeste (5,8), uma distância de 2 anos de estudo. 
A escolaridade média da população branca é de 8,1 anos e a dos pretos e pardos 6,4 anos, 
desigualdade mensurada em 1,7 ano de estudo, favorável aos brancos. (Conselho de Desenvol-
vimento Econômico e Social – Observatório da Eqüidade, 2007, p.15).

Além	de	ficar	pouco	tempo	na	escola,	32%	da	população	da	mesma	faixa	etária	(a	partir	de	15	anos)	é	
incapaz de decifrar códigos lingüísticos e matemáticos elementares, segundo dados do Indicador de Alfabe-
tismo Funcional (INAF - 2007)40 . 

 39PNAD 2007 - http://www.ibge.gov.br.  
 40Definições de alfabetismo / INAF: 1. Analfabetismo: Corresponde à condição dos que não conseguem realizar tarefas simples que envolvem a leitura de palavras e frases ainda 
que uma parcela destes consiga ler números familiares (números de telefone, preços etc.); 2. Alfabetismo nível rudimentar: Corresponde à capacidade de localizar uma informação 
explícita em textos curtos e familiares (como um anúncio ou pequena carta),  ler e escrever números usuais e realizar operações simples, como manusear dinheiro para o pagamento 
de pequenas quantias ou fazer medidas de comprimento usando a fita métrica; 3. Alfabetismo nível básico: As pessoas classificadas neste nível podem ser consideradas funcio-
nalmente alfabetizadas, pois já lêem e compreendem textos de média extensão, localizam informações mesmo que seja necessário realizar pequenas inferências, lêem números na 
casa dos milhões, resolvem problemas envolvendo uma seqüência simples de operações e têm noção de proporcionalidade. Mostram, no entanto, limitações quando  as operações 
requeridas envolvem maior número de elementos, etapas ou relações; 4. Alfabetismo nível pleno: Classificadas neste nível estão as pessoas cujas habilidades não mais impõem 
restrições para compreender e interpretar elementos usuais da sociedade letrada: lêem textos mais  longos, relacionando suas partes, comparam e interpretam informações, distin-
guem fato de opinião, realizam inferências e sínteses. Quanto à matemática, resolvem problemas que exigem maior planejamento e controle, envolvendo percentuais, proporções e 
cálculo de área, além de interpretar tabelas de dupla entrada 
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Ou seja, mesmo após anos de escolarização formal, muitas pessoas seguem iletradas ou com baixíssima 
capacidade de comunicação escrita, configurando os chamados analfabetos funcionais, senão vejamos:

Quadro I - Evolução do Indicador de Alfabetismo Funcional - 2001/2007

Os dados gerais, contudo, novamente escondem a enorme desigualdade do sistema educativo brasileiro, 
expressa no indicador de analfabetismo por região do País. A partir desse recorte, constata-se que enquanto as 
regiões	Sul	e	Sudeste	alcançam,	respectivamente,	72%	e	67%	de	alfabetizados	funcionais,	esse	índice	chega	
a	somente	54%	na	região	Nordeste,	onde	praticamente	a	metade	das	pessoas	é	iletrada:

Quadro II - Indicador de Alfabetismo Funcional – Regiões - 2007  

Fonte: INAF / IBOPE – Instituto Paulo Montenegro / Ação Educativa

RESPOSTA / ANO 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2007

BASE

Analfabeto

Rudimentar

Básico

Pleno

4.000 4.000 4.002 4.004 2.002

12% 13% 12% 11% 7%

27% 26% 26% 26% 25%

34% 36% 37% 38% 40%

26% 25% 25% 26% 28%

Analfabetos funcionais 39% 39% 37% 37% 32%

Alfabetizados funcionalmente 61% 61% 63% 63% 68%

RESPOSTA / REGIÃO Brasil Norte / Centro-Oeste Nordeste Sudeste Sul
BASE

Analfabeto

Rudimentar

Básico

Pleno

12.006 1.764 3.120 5.330 1.792 

11% 18%	 15%	 8%	 5%	

26% 23%	 31%	 25%	 24%	

37% 35%	 35%	 38%	 38%	

26% 24%	 19%	 28%	 33%	

Analfabetos funcionais 37% 41%	 46%	 33%	 28%	

Alfabetizados funcionalmente 63% 59%	 54%	 67%	 72%	

Fonte: INAF / IBOPE – Instituto Paulo Montenegro / Ação Educativa
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Apesar de termos praticamente universalizado o acesso ao ensino fundamental para as crianças e adoles-
centes brasileiros com idade entre 7 e 14 anos, as taxas de conclusão são muito baixas. Além disso, dos que 
conseguem	concluir	esta	etapa,	apenas	55%	o	fizeram	na	idade	correta	em	2007	(IBGE/PNAD	–	2007).	Aqui	
se repete novamente a marca da desigualdade: 

A situação desfavorável do Nordeste fica mais evidente na taxa média esperada de conclu-
são.	Segundo	a	estimativa	para	2006,	realizada	pelo	INEP,	apenas	53,8%	dos	que	ingressam	
no ensino fundamental, no Brasil, chegam a concluí-lo. Para o Nordeste, essa estimativa é 
de que apenas 38,7% concluem, ou seja, pouco mais de um terço dos que ingressam. No 
Sul,	esse	percentual	é	bem	mais	elevado	(69,1%),	porém,	ainda	muito	abaixo	do	desejável.	
Também nesse indicador, a posição mais favorável no ano anterior era a da Região Sudeste. 
Observa-se que os problemas ocorrem desde o início do ensino fundamental, o que leva a 
que a taxa esperada de conclusão da 4ª série seja de 87,6% para todo o Brasil, ou seja, 
mais de 12% já estão excluídos. A desigualdade entre as regiões se revela, nesse caso, na 
distância	dessas	taxas	do	Nordeste,	com	79,4%	e	do	Sudeste,	com	94,5%.	(Conselho	de	
Desenvolvimento Econômico e Social – Observatório da Eqüidade, 2007, p.22).

Nas demais etapas da educação básica, assim como em relação às pessoas com deficiência em geral, 
o desafio ainda é torná-las acessíveis a todos, uma vez que enorme contingente de crianças, adolescentes, 
jovens e adultos sequer tem possibilidade de cursar a educação infantil, o ensino médio e o ensino profissio-
nalizante e/ou superior.       

 A situação daqueles que estão na escola tampouco é animadora. Dados do Indicador de Alfabetismo 
Funcional	(INAF-2007)	mostram	que	dentre	os	estudantes	de	1ª	a	4a.	série	do	ensino	fundamental,	73%	
não	estão	alfabetizados,	24%	são	medianamente	alfabetizados	e	apenas	3%	são	alfabetizados	funcionais.	A	
situação não melhora muito nos 4 anos seguintes da educação formal: dentre os matriculados entre a 5ª e 
a	8a.	série	do	ensino	fundamental,	12%	não	são	alfabetizados	adequadamente;	52%	são	alfabetizados	de	
forma	rudimentar,	enquanto	apenas	36%	podem	ser	considerados	alfabetizados	funcionalmente.

Quadro III - Indicador de Alfabetismo Funcional por Nível de Escolaridade - 2007

RESPOSTA / 
ESCOLARIDADE

BRASIL SEM ESCOLARIDADE 1ª A  4ª SÉRIE 5ª A 8ª SÉRIE ENSINO
MÉDIO

ENSINO 
SUPERIOR

BASE
Analfabeto
Rudimentar
Básico
Pleno

12.006
11%
26%
37%
26%

1.182
73%
24%
2%
1%

3.356
12%
52%
31%
5%

3.238
1%
26%
53%	
20%

3.112
0%
8%
45%
47%

1.118
0%
2%
24%
74%

Analfabetos 
funcionais

37% 97% 64% 27% 8% 2%

Alfabetizados 
funcionalmente

63% 3% 36% 73% 92% 98%

Fonte: INAF / IBOPE – Instituto Paulo Montenegro / Ação Educativa
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As informações acima apresentam um dado assustador: apesar de terem passado 8 anos no ensino formal, 
um quarto dos adolescentes que estão na 8a. série não são sequer alfabetizados. Enquanto isso, na outra 
margem	de	desempenho,	menos	de	10%	dos	estudantes	podem	ser	considerados,	repita-se,	após	8	anos	na	
escola, como plenamente alfabetizados. 

A habilidade básica para a leitura e para a compreensão matemática é um indicador síntese das condições 
de implementação do direito à educação, pois tais habilidades  são  fundamentais para o acesso à informação, 
para a produção de conhecimento e para o exercício da cidadania (CF/88, art.206). Como exigir leitura e 
apreensão de conteúdos de história, geografia, literatura, conteúdos elementares do ensino médio, se sequer 
a alfabetização está garantida? Alfabetização não envolve apenas a leitura, mas também outra capacidade 
fundamental para a inserção de qualquer cidadão em uma sociedade: habilidade para se expressar na língua 
oficial de seu país. 

Nesse contexto, necessário se faz compreender os fatores condicionantes de tamanho fracasso escolar. Um 
desses fatores, sem dúvida, diz respeito à formação e à valorização dos profissionais da educação. 

III.ii) A precária situação dos profissionais do magistério público no Brasil

A valorização dos profissionais do magistério engloba aspectos que vão além da remuneração, abrangendo 
aspectos como o reconhecimento social dos trabalhadores, carreira, jornada de trabalho etc, senão vejamos: 

A valorização da profissão docente engloba aspectos referentes à formação e ao reconhe-
cimento público do papel social atribuído ao professor, por meio de remuneração, carreira, 
condições adequadas de trabalho, entre outras. As competências necessárias ao exercício do 
papel docente levaram a legislação educacional a definir a exigência de licenciatura para o 
professor desse nível de ensino, ainda que considere aceitável o mínimo de nível médio na mo-
dalidade normal para os professores de 1ª à 4ª série. (Conselho de Desenvolvimento Econômico 
e Social – Observatório da Equidade, 2007, p.24).

Segue o relatório do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, descrevendo a situação do magisté-
rio, respectivamente, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, a partir dos indicadores 
de formação mínima e média remuneratória nacional: 

EDUCAÇÃO INFANTIL: A formação exigida para o professor de educação infantil é a de 
magistério	de	nível	médio	ou	licenciatura.	O	Censo	Escolar	de	2006	revela	que	14,4%	dos	
professores das creches e pré-escolas não tinham essa formação, percentual que é quase o 
mesmo	do	verificado	em	2005	(14,8%).	Com	relação	ao	rendimento,	a	fonte	utilizada	é	a	
PNAD e o indicador é o rendimento mensal médio do professor de educação infantil com for-
mação de nível superior. A escolha de observar professores desse grau de formação justifica-
se pela intenção de se comparar com outros níveis de ensino, para os quais essa formação 
é exigida. Segundo a PNAD 2006, os professores da educação infantil perceberam por mês 
R$ 1.029,21, em média, para uma carga horária de trabalho de 30 horas semanais, valor 
um pouco inferior ao dos professores do ensino fundamental e muito menor do que daqueles 
que exercem o magistério no ensino médio. (Conselho de Desenvolvimento Econômico e 
Social – Observatório da Eqüidade, 2007, pp.20-21).
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ENSINO FUNDAMENTAL: Quanto à remuneração, os dados de 2006 mostram uma mé-
dia de R$ 1.064,54 por mês, um pouco superior à de 2005 (R$ 951,15) para uma jornada 
de 30 horas semanais. Sobre a formação, observa-se, no caso das quatro primeiras séries, 
que	quase	metade	dos	postos	docentes	(47,3%)	foi	ocupada	por	professores	que	não	pos-
suem	a	licenciatura.	Nas	quatro	últimas	séries,	esse	percentual	foi	de	19,6%,	tratando-se,	
nesse caso, de grau de formação abaixo daquele legalmente exigido. Observa-se, ao cotejar 
os dados de 2005 e 2006, diminuição no percentual dos professores sem licenciatura nas 
duas fases do ensino fundamental, mais pronunciada no caso das séries iniciais. (Idem, 
p.24).

ENSINO MÉDIO: Da mesma forma que no ensino fundamental, observam-se deficiências 
quando se trata da formação e valorização de professores. A proporção de professores sem 
licenciatura,	mínimo	exigido	pela	legislação,	ainda	atinge	11,2%.	Especialmente	grave	é	o	
déficit de professores habilitados nas disciplinas de Matemática e das ciências. Segundo 
dados	do	INEP	de	2005,	em	Matemática,	somente	20,4%	tinham	habilitação	específica;	
em	Biologia,	esse	percentual	foi	de	44,4%;	em	Química,	22,2%,	e	em	Física	os	habilitados	
somavam	apenas	10%.	A	dificuldade	no	 recrutamento	de	professores	 licenciados	nessas	
áreas é generalizada em todo o País.

Provavelmente associada à falta de professores habilitados encontra-se a desvalorização 
da profissão docente. Mesmo tendo a remuneração mensal mais elevada que nos outros 
níveis da educação básica (R$1.389,00 para uma jornada de 30 horas por semana), a 
carreira de magistério no ensino médio, especialmente nas áreas das ciências consideradas 
“duras”, parece não ser suficientemente atrativa para os jovens no momento de sua escolha 
profissional quando se dirigem ao ensino superior. Observa-se que vagas para essa formação 
muitas vezes não são preenchidas. (Idem, pp.27 e 28).

Cumpre ressaltar que, na mesma medida dos indicadores de acesso e aproveitamento escolar, há profun-
das desigualdades regionais em relação a ambos os aspectos da profissão docente, sendo que as médias 
nacionais de remuneração e formação estão muito distantes da realidade dos trabalhadores de muitos dos 
mais pobres Estados e Municípios brasileiros. Esses(as) professores(as) são, por sua vez, o principal objetivo 
da  Lei n° 11.738/2008, que através dos mecanismos de valorização que compõem o Piso busca tão-somen-
te aproximar os piores indicadores à média nacional.

Sob um enfoque comparativo, é possível ressaltar a precariedade da condição docente no Brasil. Estudo 
realizado entre 2005 e 2007 pela UNESCO41, chamado “A view inside primary schools”, analisa diversos 
aspectos das escolas em onze diferentes países em desenvolvimento (Argentina, Brasil, Chile, Índia, Malásia, 
Paraguai, Peru, Filipinas, Siri Lanka, Tunísia e Uruguai). O estudo desenvolve sua análise em cinco diferentes 
aspectos: (i) condições e características sociais dos estudantes fora da escola; (ii) características demográficas 
e educacionais dos professores e dos dirigentes escolares; (iii) recursos e condições escolares; (iv) administra-
ção escolar; (v) estilos de ensino e aprendizagem.  

As informações apresentadas pelo estudo tornam evidente o que consideramos um dos principais proble-
mas do sistema educacional brasileiro: a desvalorização do(a) professor(a). Destaque-se que, considerados 

 41 Fonte: www.uis.unesco.org .
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os 11 países analisados, o Brasil está dentre aqueles que menor porcentagem do orçamento da educação 
primária é aplicada no salário dos professores:

Professores são uma peça chave para o processo educacional. Eles também represen-
tam o maior gasto para os orçamentos de educação. Na figura 7.1 (abaixo), é possível 
obter dados sobre qual a porcentagem do orçamento educacional é gasta com salários dos 
professores; a variação vai de 67 por cento no Uruguai até 94 por cento nas Filipinas. Tipi-
camente, a porcentagem média do orçamento de educação que é gasta com salários fica 
por volta de 82 por cento, sobrando somente 18 por cento para outras coisas, como livros, 
e outros gastos suplementares do processo de ensino-aprendizagem.42” (Um olhar para o 
interior das escolas primárias, UNESCO, 2008, Indicadores Mundiais de Educação para 
Países em Desenvolvimento, Maio de 2008, p. 133) 

O texto que analisa o gráfico acima nos apresenta um dado importante: nos países em desenvolvimento es-
tudados,	a	média	de	gasto	educacional	com	salários	é	de	82%.	No	Brasil,	a	porcentagem	é	significativamente	
abaixo	da	média:	apenas	71%,	sendo	o	segundo	menor	gasto	dentre	os	países	analisados.	

Não apenas em relação à porcentagem do orçamento da educação primária gasta com o salário dos pro-
fessores o Brasil apresenta dados preocupantes. Também em relação à jornada de trabalho o estudo destaca 
o mau desempenho brasileiro:

42No original: “Teachers are a key part of the educational process. They also represent a major expenditure for education budgets. In Figure 7.1, it can be seen that teacher salaries as 
a percentage of educational budgets ranged from 67 percent in Uruguay to 94 percent in the Philippines. Typically, salaries as a percentage of the educational budget was around 82 
percent, leaving just 18 percent for other things such as textbooks, and other teaching-learning aids paid out of current expenditure.”

Figura 7.1 Porcentagem do orçamento da educação primária gasta com 
salário dos professores
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A jornada de trabalho do Professor

Aos professores foi requerido que reportassem o número de horas em sala de aula das 
escolas analisadas (excluindo-se, portanto, intervalos, tempo de preparação de aulas, ati-
vidades extra-curriculares, tempo de tutoria ou de suporte). Foi-lhes requisitado que con-
siderassem todos os grupos de alunos e matérias que ensinam. Além dessas informações, 
foi-lhes perguntado se ensinavam em mais de uma escola e, por fim, qual era o total de 
horas que ficavam em sala de aula em todas as escolas. Os resultados sobre a jornada de 
trabalho dos professores foram apresentados no gráfico 7.6, para professores que ensinam 
em apenas uma escola e no gráfico 7.7, no caso dos professores que dão aulas em mais 
de uma escola. Mais de 90 por cento dos estudantes da educação primária tem professores 
que ensinam em apenas uma escola (ver tabela A7.6). Como evidenciado no gráfico 7.8, 
Argentina, Brasil e Uruguai apresentaram as maiores porcentagens de alunos (de 20% a 
30%) com professores que ensinam em mais de uma escola43”  (Um olhar para o interior 
das escolas primárias, UNESCO, 2008, Indicadores Mundiais de Educação para Países em 
Desenvolvimento, Maio de 2008, p.137).   

   Figura 7.6 Composição da jornada de trabalho dos professores

Lecionando
Preparação de aulas e correção de trabalhos 
Tutoria

43No original: “Teacher workload - Teachers were asked to report the number of hours they taught in the sampled schools (excluding breaks, preparation time, extra-curricular activities, 
and tutorial or remedial support time). They were asked to consider all groups of pupils they taught and also all shifts that they taught. Teachers were also asked to indicate whether 
they taught at more than one school and, finally, their total hours of teaching in all schools. The results on workload have been presented in Figure 7.6 for teachers teaching in one 
school only and in Figure 7.7 for those instructing in more than one school. Over 90 percent of Grade 4 pupils had teachers who taught in only one school (see Table A7.6). As shown 
in	Figure	7.8,	Argentina,	Brazil	and	Uruguay	reported	the	highest	percentages	of	pupils	(20%	to	30%)	with	teachers	teaching	in	more	than	one	school.”	(p.	137)
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Os três gráficos acima apresentados informam dados, respectivamente, sobre: (i) jornada de trabalho dos 
professores que trabalham em apenas uma escola; (ii) jornada de trabalho de professores que trabalham em 
mais de uma escola; (iii) porcentagem de alunos da escola primária com professores que trabalham em mais 
de uma escola. Se analisarmos os gráficos a partir do último (7.8), veremos que o Brasil é o país no qual o 

Figura 7.8 Porcentagem de alunos de 4ª série que têm professores trabalhando em mais de uma escola

  Figura 7.7 Carga horária de professoes que trabalham em mais de uma escola

Lecionando
Preparação de aulas e correção de trabalhos 
Tutoria
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maior número de estudantes têm professores que dão aulas em mais de uma escola. Tal dado é um evidente 
sinal de precarização desta profissão, já que dele se pode inferir que o trabalho exclusivo em apenas um esta-
belecimento de ensino não é o bastante para garantir condições dignas de existência, forçando o profissional 
a aumentar seu tempo de trabalho como forma de alcançar sua subsistência.

O gráfico imediatamente anterior (7.7), já indica uma das conseqüências desta situação, que é característi-
ca notável do cenário brasileiro: o tempo dedicado às atividades extra-classe, (preparação das aulas, das ativi-
dades que serão propostas aos alunos, tempo de orientação), são expressivamente diminuídas em relação às 
horas dedicadas às atividades em sala de aula. Não há como negar o impacto negativo para a docência dessa 
limitação rigorosa de tempo de preparo de aulas. Sem preparo e planejamento prévio, as atividades em sala 
de aula tendem a ter uma qualidade significativamente menor do que quando preparadas. O efeito perverso, 
então, da dedicação a mais de uma instituição de ensino, é uma diminuição significativa do tempo de dedica-
ção às atividades extra-classe no total de horas dedicadas à jornada de trabalho em ambas as escolas.

Ora, os dados apresentados até aqui estão, evidentemente, em uma relação de causalidade: há pouco in-
vestimento (proporcional e absoluto) na valorização do magistério da educação básica, o que acarreta baixos 
salários. Sendo baixos, os professores optam, em muitos casos, pela dedicação a mais de uma escola. Tal 
dupla dedicação implica em uma diminuição da dedicação às  atividades preparatórias e de planejamento, 
tendo um impacto, por fim, na qualidade do ensino. O estudo da UNESCO termina o capítulo dedicado à 
situação do magistério com uma compilação das principais características dos professores brasileiros: 

Brasil: Um(a) professor(a) típico(a) tem 39 anos e está há sete anos na escola onde lecio-
na atualmente. Ela ou ele tem 16 anos de educação formal, dos quais três foram dedicados 
à formação para ser professor, antes de começar a ensinar. Aproximadamente 30 por cento 
dos professores dão aulas em mais de uma escola e a carga horária total é de 46 horas 
semanais. Os outros 70 por cento dos professores tem uma carga horária de 33 horas se-
manais. A média dos professores teve aproximadamente 10 horas de formação continuada 
no ano anterior à pesquisa. Nesta formação, a maior parte do tempo foi empregada em 
aprimorar o conteúdo da matéria pelo qual é responsável e o método de ensino. No entanto, 
algum tempo foi investido em conferências e observações em outras escolas. As atividades 
de ensino são significativamente mais centradas na figura do professor que nos outros paí-
ses em desenvolvimento analisados neste estudo.44”  (Um olhar para o interior das escolas 
primárias, UNESCO, 2008, Indicadores Mundiais de Educação para Países em Desenvolvi-
mento, Maio de 2008, p.152).   

É preciso, assim, para entender os problemas que a escola e a educação enfrentam no Brasil, olhar para 
as condições de vida e de trabalho dos professores. No perfil apresentado pelo estudo da UNESCO, um dado 
chama bastante atenção: os professores que trabalham em mais de uma escola, trabalham, em média, 46 
horas semanais, sendo que menos de ¼ (um quarto) do tempo é destinado às atividades de preparação e 
planejamento pedagógico. 

Baixo investimento em salários, vínculo profissional precário em mais de uma escola, jornada de trabalho 

44 No original: iii) Teacher professional satisfaction Teaching is a challenging profession. A lack of motivation can have a negative impact on their work with pupils. On the other hand, 
pupils will react positively to highly motivated teachers. To a large extent, teachers’ motivation depends on a number of basic aspects of their life within the school. In the WEI-SPS 
study,	information	on	teacher	professional	satisfaction	was	collected	using	the	following	five	items:	•	I	am	satisfied	with	my	teaching	salary.	•	I	receive	a	great	deal	of	support	from	
parents	for	the	work	I	do.	•	Necessary	classroom	materials	are	available	as	needed	by	the	staff.	•	I	am	given	the	support	I	need	to	teach	the	weakest	students	in	my	class.	•	I	am	
satisfied with my class size.” (p. 163/164)
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que não favorece a preparação e o planejamento de suas atividades docentes, grande quantidade de horas 
semanais trabalhadas, enfim, todos esses indicadores apresentados pela UNESCO redundam em uma conse-
quência - o baixo grau de satisfação profissional dos professores e a pouca atratividade da carreira:

Satisfação profissional do(a) professor(a)
Ensinar é uma profissão desafiadora. Falta de motivação pode ter um impacto negativo no 
trabalho com os estudantes. Por outro lado, estudantes reagirão positivamente a professores 
altamente motivados. Em uma larga extensão, a motivação dos professores depende em 
diversos aspectos básicos de suas vidas na escola. Os cinco itens utilizados para medição do 
grau de satisfação profissional dos professores foram:

- Estou satisfeito com meu salário de professor.
- Eu recebo grande apoio dos pais para o trabalho que faço
- Materiais de sala de aula necessários estão disponíveis 
 Estão dando o apoio que eu preciso para ensinar os estudantes com maiores dificuldades 
- Estou satisfeito com o tamanho de minha classe”  (Um olhar para o interior das escolas 

primárias, UNESCO, 2008, Indicadores Mundiais de Educação para Países em Desenvolvi-
mento, Maio de 2008, p.163/164)      

 
  Figura 8.7 Satisfação dos professores acerca do seu salário e condições de trabalho

Estou satisfeito com minha  remuneração
Recebo considerável ajuda de pais de alunos com quem trabalho
Materiais para sala de aula estão disponíveis quando necessário
Recebo ajuda quando preciso para alunos com dificuldades de aprendizado
Estou satisfeito com o número de alunos por turma
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Por meio do gráfico anterior é possível perceber que, com exceção do Uruguai, o Brasil é o país cujos pro-
fessores	estão	mais	insatisfeitos	com	seus	salários.	Apenas	18%	dos	professores	acreditam	ser	sua	remunera-
ção satisfatória. Além disso, em nenhum outro aspecto considerado importante para a satisfação profissional, 
alcançou-se	80%	de	satisfação:	

As percepções dos(as) professores(as) variam consideravelmente entre os países partici-
pantes, e o perfil dos resultados foi bastante interessante. As respostas foram mais pessi-
mistas na Argentina, no Brasil, no Chile e no Uruguai: a maioria dos estudantes desses 
países têm professores que enxergam seu status como mais baixos do que outras pro-
fissões de mesmo grau de formação.46”  (Um olhar para o interior das escolas primárias, 
UNESCO, 2008, Indicadores Mundiais de Educação para Países em Desenvolvimento, Maio 
de   2008, p.167)  

Brasil: Como várias outras nações latino americanas, a maioria dos professores no 
Brasil considerou seu status profissional como significantemente menor do que outros 
profissionais com o mesmo nível educacional. (...) A satisfação profissional dos professores 
foi significativamente maior nas escolas privadas do que nas públicas.”  (Um olhar para 
o interior das escolas primárias, UNESCO, 2008, Indicadores Mundiais de Educação para 
Países em Desenvolvimento, Maio de 2008, p.172)   

45No original: “Teachers’ perceptions varied considerably across the participating countries, and the pattern of results was quite interesting. The opinions were most pessimistic in 
Argentina, Brazil, Chile and Uruguay: a majority of pupils in these countries had teachers who saw their status as lower than that of other similarly educated professionals.” (p.167) 
 46No original: “Brazil: Like several other Latin American countries, a majority of teachers in Brazil considered their professional status as significantly lower than that of other profes-
sionals with the same level of education. The reported levels of Emphasis on academic achievement and Shared vision of school objectives tended to be higher in schools with socially 
advantaged intake, with few grade repeaters and good classroom resources. Teachers’ Professional satisfaction was significantly higher in private than in public schools.” (p.172) 
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Figura 8.9 Porcentagem de alunos da 4ª série cujos professores com status social inferior, equivalente 
ou superior ao de outros profissionais com a mesma formação
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Outra pesquisa desenvolvida pela UNESCO, esta publicada em 2004, traz mais um dado relevante para 
considerarmos as condições dos professores no Brasil: 

Os dados da pesquisa revelam que aproximadamente um terço dos professores (33,2%) 
se autoclassifica como pobre. Essa percepção está correlacionada com a renda familiar e é 
mais	acentuada	junto	aos	professores	com	renda	familiar	de	até	dois	salários	mínimos,	65,8%	
dos quais classificaram-se desse modo. Quando os professores têm renda familiar entre dois 
e	cinco	salários	mínimos,	esse	percentual	cai	para	47%,	diminuindo	progressivamente	e	
chegando	a	9,8%	dos	professores	com	renda	familiar	acima	de	20	salários	mínimos	(Tabela	
19).” (Perfil dos Professores Brasileiros: o que fazem, o que pensam, o que almejam..., 
UNESCO, maio de 2004, p. 64)

   

A auto-percepção dos professores como tendo status e valorização social significativamente inferiores 
aos de outros profissionais de mesmo nível educacional são o resultado da desvalorização que as próprias 
políticas educacionais geraram no Brasil. O professor não é, na maior parte das vezes, reconhecido em seu 
trabalho, não recebe uma remuneração condigna com as atividades que desempenha e ainda, ironicamente, 
muitas vezes é apontado como culpado da má qualidade da educação brasileira. Como vimos, longe de serem 
culpados, os professores têm condições muito precárias para exercerem suas atividades. 

Esses são os aspectos gerais da profissão docente, os quais apresentamos como forma de apoiar a 
necessidade e adequação das medidas constantes na Lei n° 11.738/2008, sobretudo aquelas referentes 
à equalização das condições de trabalho dos(as) professores(as), com a reserva do necessário tempo 
de planejamento e preparação pedagógica, assim como referentes à valorização da carreira docente, via 
estabelecimento de um vencimento básico nacional comum – única medida eficaz no sentido de reverter o 
atual quadro de desvalorização e desinteresse pela profissão docente.

IV – DO DIREITO

IV.i) O piso salarial e a valorização dos profissionais da educação escolar como princípios constitucionais 
do direito à educação – qualidade e eqüidade do ensino.

 
O direito à educação figura como primeiro direito fundamental social em nossa Constituição:

Condição 
econômica 
da família

                                   Renda familiar mensal Total

Até 2 
salários 
mínimos

Mais de 2 a 5 
salários 
mínimos

Mais de 5 
a 10 salários 
mínimos

Mais de 10 
a 20 salários 
mínimos

Mais de 20 
salários 
mínimos

É pobre 65,8 47,0 31,8 18,8 9,8 33,2

Não é pobre 34,2 53,0 68,2 81,2 90,2 66,8

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Proporção de professores, por renda familiar mensal, segundo a percepção da condição 
econômica da família - 2002

Fonte: Unesco, Pesquisa de Professores 2002
* Foi perguntado aos professores: O(a) sr.(a) considera sua família pobre?
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 Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segu-
rança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desam-
parados, na forma desta Constituição.

 
Seu reconhecimento também ganhou destaque com a incorporação de tratados e convenções internacio-

nais de direitos humanos, principalmente: o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
(Decreto n° 591, de 6 de julho de 1992), a Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto n° 99.710, de 21 
de novembro de 1990) e o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto n° 3.321, de 30 de dezembro de 1999).

 Tal é o relevo da educação na Constituição de 1988 que esse foi o único direito ao qual o constituinte originário 
assegurou garantia expressa de recursos orçamentários oriundos de impostos (CF/88, art.212, caput). Isso porque 
sua garantia está intimamente relacionada ao próprio fundamento de cidadania e igualdade material do Estado De-
mocrático de Direito, sendo meio essencial para o seu exercício (CF/88, art.205, c/c art.1°, II e art.5°, caput). 

 Nesse sentido, relacionando a garantia do direito à educação como requisito para o exercício dos demais 
direitos fundamentais de liberdade, já dispôs a magistrada Maria Cristina de Brito Lima, em seu livro A Edu-
cação como Direito Fundamental: 

 
“Entretanto, essa nova idéia de liberdade não vem dissociada do contexto jurídico de que 

se trata. (...) deve visar à igualdade de oportunidades, o que só será possível com educação 
básica para todos.

(...)
Nesse sentido, a educação, como instrumento da liberdade, passa a integrar o núcleo    

essencial de direitos que conduzem à cidadania, conferindo-lhe um caráter libertário.” 
(2003; pp.23-24)

 
E também o Prof. Dr. Marcus Augusto Maliska, em O Direito à Educação e a Constituição, citando Hesse: 

O quarto aspecto do direito à educação diz respeito ao preparo para o exercício da cidada-
nia. Aqui está o que afirma Konrad Hesse: “Em tudo, democracia é, segundo seu princípio 
fundamental, um assunto de cidadãos emancipados, informados, não de uma massa de 
ignorantes, apática, dirigida apenas por emoções e desejos irracionais que, por governantes 
bem intencionados, ou mal intencionados, sobre a questão do seu próprio destino, é deixada 
na obscuridade (HESSE, K. Elementos de Direito Constitucional, p.133).” A democracia tem 
na cidadania a sua base. O legítimo poder democrático é exercido quando a sociedade é 
composta por cidadãos ativos, cidadãos que exercem plenamente a sua cidadania, que não 
deve ser compreendida em um sentido formal e abstrato, mas como um conjunto de fatores 
que possibilita o controle do poder pela participação ativa dos envolvidos. (2001; p.161)

Dada esta centralidade jurídica da educação, na seção que lhe é dedicada (CF/88, arts. 205 a 214), além 
de dispor sobre seu financiamento, seu conteúdo material e seus objetivos gerais, a norma fundamental cuida 
de estabelecer, no art.206, princípios constitucionais próprios ao ensino. Dos oito incisos que expressam tais 
princípios, dois tratam especificamente dos profissionais da educação escolar pública, garantindo-lhes: 
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Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
(...)
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos 

de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das 
redes públicas; 

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar  pú-
blica, nos termos de lei federal. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissio-
nais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus 
planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
(Incluídos pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

Merece destaque o fato de ser esta a única categoria profissional à qual a Constituição destina tamanha 
atenção, denotando, mais que uma realidade presente, uma direção a ser seguida pelos poderes do Estado.

Ademais, dois outros princípios constitucionais expressos no art.206 guardam direta relação com o tema 
aqui tratado, uma vez que os meios de valorização dos profissionais da educação previstos na Constituição 
(planos de carreira, piso salarial nacional e ingresso por concurso público) têm, em última instância, o objetivo 
de atingi-los. São eles: “I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; (...) e VII – ga-
rantia de padrão de qualidade”.

De fato, como já destacado no item anterior, a despeito dos evidentes avanços do País em termos de taxa 
de escolarização, em grande medida persiste a exclusão educacional. Para os que se encontram na escola, a 
não observância desses princípios se reflete em dois grande problemas: a baixa qualidade do ensino público 
(quando comparado ao desempenho das escolas privadas ou à rede pública dos demais países em desenvol-
vimento) e as profundas desigualdades reproduzidas pelo sistema de ensino. Como reconhece o Conselho 
de Desenvolvimento Econômico e Social, dentre as principais causas de tal situação estão: i) Desvaloriza-
ção da profissão docente; ii) Desigualdade regional no investimento público por aluno/ano; iii)Déficit de 
professores de física, química, biologia e matemática47. 

A evidente vinculação constitucional dos princípios da qualidade do ensino e da valorização dos profis-
sionais, também é reconhecida pela doutrina especializada. Importante ressaltar que os estudiosos do tema 
enfatizam que a referida valorização vai além da melhoria salarial, envolvendo aspectos fundamentais da 
carreira docente, com destaque para a necessidade de se assegurar ao professor tempo para estudos, 
planejamento e avaliação, as chamadas “horas de atividades”. Vejamos:

Não resta dúvida quanto à importância da valorização dos professores para a melhoria 
da qualidade da educação escolar. Também não se questiona que essa valorização implica 
muito mais do que aumento de remuneração, tendo em vista os baixos níveis de qualidade 
de ensino apontados pelos indicadores educacionais. 

(...)
Um dos indicadores de que o Poder Público está atendendo às condições estabelecidas na 

lei de valorização dos docentes refere-se à implementação das horas de atividade na jornada 
semanal dos professores que exercem a docência. (BALZANO, Sonia Maria. Do direito ao 

  47 BRASIL. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – Observatório da Equidade. As desigualdades na escolarização no Brasil. Brasília, 2007
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ensino de qualidade ao direito de aprender. pp. 158-159. In: LIBERATI, Wilson Donizeti. 
Direito à educação: uma questão de justiça, 2004). 

Não poderá existir ensino ou escola de qualidade se os profissionais da educação não 
tiverem seu mérito reconhecido. Além do mérito profissional, os profissionais da educação 
devem manter-se constantemente atualizados, através de treinamento e capacitação profis-
sional. [Envolvendo:] jornada de trabalho organizada de acordo com a jornada dos alunos, 
concentrada num único estabelecimento de ensino, e que inclua o tempo necessário para as 
atividades complementares ao trabalho em sala de aula; salário condigno; formação; com-
promisso social e político do Magistério. (LIBERATI, Wilson Donizeti. Conteúdo Material do 
Direito à Educação Escolar. p. 262. In: LIBERATI, Wilson Donizeti. Op. Cit.). 

O piso salarial profissional e um plano de cargos e salários são indispensáveis à valo-
rização do profissional do ensino. O profissional da educação, tratado seriamente em sua 
atividade, não pode ter no ensino uma atividade secundária, uma atividade desenvolvida pa-
ralelamente a outras de maior prioridade. Para evitar essas situações, é necessária a garantia 
de estabilidade financeira e essa garantia se dá através de um piso salarial profissional e de 
um plano de cargos e salários na instituição. 

(...)
A atividade do magistério não se resume ao período de permanência em sala de aula. 

Desta forma, o tempo gasto na preparação de aulas, nas leituras e nos cursos de atualização 
devem estar compreendidos na carga horária de trabalho, nos termos do inciso V do art.67 
da LDB. (MALISKA, Marcos Augusto. O direito à educação e a Constituição, 2001, p.184).

 
O princípio constitucional do piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 

pública (art.206, VIII), por sua vez, tem direta relação com o princípio da igualdade de oportunidades edu-
cacionais (art.206, I).  

Das desigualdades educacionais acima referidas decorre uma situação de profunda injustiça, que é a dis-
criminação do estudante em função de sua origem regional/estadual. Diferentemente do campo da saúde, 
por exemplo, no qual o Estado assegura aos cidadãos um mesmo valor de custeio para um mesmo proce-
dimento, independendo do local onde seja realizado; na educação, o valor aplicado para uma mesma etapa 
do ensino varia enormemente conforme o local onde esteja situada a escola, com grande repercussão nas 
diferenças de aproveitamento escolar e nos equipamentos pedagógicos disponibilizados pelas redes. Assim, o 
estudante é punido unicamente em razão de seu local de nascimento ou moradia.

Tal situação é flagrantemente incompatível com os princípios e objetivos basilares de nosso Estado de Direito, 
sobretudo os inscritos nos seguintes artigos da Constituição: art.1°, III; art.3°, incisos III e IV; e art.5°, caput.     

A injustiça provocada por essas assimetrias regionais e estaduais já havia levado à aprovação da Emen-
da Constitucional n° 14/1996, que modificou a repartição de competências em matéria de ensino, dando 
maiores poderes à União, e criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério – Fundef; e da Lei n° 9.424/1996, que o regulamenta. Também foram tais assime-
trias que levaram à recente aprovação da Emenda Constitucional n° 53/2006 e da Lei n° 11.494/2007, que 
substitui o Fundef pelo Fundeb, agora voltado a toda a educação básica. Ambas as medidas têm como escopo 
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redistribuir os recursos entre os entes federados, aperfeiçoando a prestação do direito à educação amplamente 
assegurada pelo constituinte originário.  

Daí, no princípio do piso salarial nacional, também incorporado por meio da Emenda n° 53/2006, ve-
rifica-se o mesmo preceito de aperfeiçoamento institucional, dotando o ordenamento jurídico de dispositivo 
capaz de fazer cumprir os mandamentos constitucionais basilares, sobretudo a garantia de padrões mínimos 
de qualidade e de equalização das condições de acesso à escola. Isso porque na própria concepção semântica 
de piso está a idéia de eqüidade, “base comum” ou “igualdade de condições iniciais”. 

Como já nos referimos, o propósito do piso salarial, que não pode ser dissociado do conjunto dos princípios 
fundamentais, sobretudo aqueles arrolados no art.206, é promover a melhoria da qualidade do ensino e enfren-
tar a desigualdade de oportunidades educacionais que caracterizam o sistema escolar brasileiro. Desvinculá-lo 
da carreira docente, como pretendem os autores da ADIn 4167, significa inviabilizar por completo o espírito 
da Constituição, uma vez que as desigualdades na valorização do magistério serão mantidas ou até amplia-
das.   

Cumpre ressaltar que, editada a referida Lei, encontra-se até então omissa a União quanto ao estabelecimento 
do piso salarial nacional para a totalidade dos profissionais da educação básica, uma vez que esta trata unica-
mente da categoria do magistério. Há ainda um elementar equívoco na redação da ementa da referida Lei, que 
anuncia ter como propósito regulamentar “a alínea ‘e’ do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias”. No entanto, a matéria disposta no referido dispositivo transitório trata unicamente 
do “prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério 
público da educação básica”, a ser estabelecido na norma regulamentadora do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb, o que de fato ocorreu 
por via da Lei n° 11.494/2007, art. 41: “O poder público deverá fixar, em lei específica, até 31 de agosto de 
2007, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica”.

Assim, o correto fundamento constitucional da Lei n° 11.738/2008 encontra-se no mandamento do acima 
transcrito inciso VIII, art.206. Daí, sendo o fundamento da Lei um princípio constitucional necessário ao exercí-
cio do direito à educação (e não um dispositivo transitório), não há como se admitir interpretação restritiva do 
preceito, uma vez que a ele se aplica o princípio da máxima eficácia dos direitos fundamentais. 

Portanto, há na Constituição um espírito fortemente diretivo no sentido de assegurar a valorização dos 
profissionais da educação, com redução das desigualdades salariais em função da origem, sendo-lhes ainda 
assegurada uma carreira própria (CF/88, art.206, V). 

Objetiva a Constituição, assim, alcançar a verdadeira valorização dessa categoria profissional, razão que 
leva a União a repassar recursos aos Estados e Municípios para que estes alcancem os patamares mínimos 
estabelecidos em Lei. Desvincular o conceito constitucional de piso salarial da carreira do magistério, descarac-
terizando-o enquanto vencimento inicial da carreira, negaria, ademais, o ideal de estabelecimento de um padrão 
mínimo salarial aferível, capaz de reduzir as disparidades regionais e de arregimentar para o magistério público 
os melhores quadros profissionais. 

No entanto, não obstante não questionar o valor estipulado em R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) 
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mensais pela Lei n° 11.738/2008 (art.2°, caput), a ADIn 4167 coloca em questão aspectos essenciais do 
piso salarial nacional inscrito na Constituição, sem os quais seria inócua qualquer regulamentação. 

De fato, não sendo vinculado à carreira do magistério, poder-se-á chegar ao cúmulo de um estado estabe-
lecer, por conta própria, o piso nacional como vencimento inicial devido aos profissionais recém-ingressos, 
enquanto outro estado, também por sua conta, estabelecer, na melhor das hipóteses, o piso nacional como 
vencimento final da carreira, pago aos professores com 30 (trinta) anos de magistério; assim persistindo as 
profundas desigualdades educacionais. Segundo a Lei n° 11.738/2008 cabe à União preencher esse fosso 
entre os entes federados, possibilitando que todos se adequem ao piso.  

Por conseguinte, sendo a remuneração do magistério composta por vencimentos e vantagens pecuniárias, 
poderão ocorrer hipóteses de extinção ou de inaplicabilidade de tais vantagens, não sendo, no entanto, por 
tais circunstâncias conjunturais, permitido o afastamento da determinação constitucional de piso salarial 
nacional.

Ademais, a própria previsão de “lei federal” (CF/88, art.206, VIII) regulamentadora põe em relevo a na-
tureza perene do piso, pois, segundo a melhor doutrina, incorporada ao art.40 da Lei n° 8.112/1990, “ven-
cimento é a retribuição pecuniária fixada em lei pelo exercício de cargo público”48. Outra não poderia ser a 
interpretação do dispositivo constitucional, uma vez que fixar bases e padrões mínimos à educação nacional 
é competência expressa da União, não podendo tal ente federado, no entanto, imiscuir-se na parte flexível da 
remuneração do magistério.  

Ao se analisar a distribuição de competências constitucionais em matéria de ensino, é fundamental tomar 
em conta, além do disposto nos artigos 22, 23 e 24 do texto originário, a nova configuração federativa 
do sistema educacional introduzida pela Emenda Constitucional n° 14/1996, que deu nova redação ao 
art.211: 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime 
de colaboração seus sistemas de ensino.

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as insti-
tuições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistribu-
tiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão 
mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios;

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil; 
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental 
e médio;

  48 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 19 ed., p.287.

emQuestão nov 11.indd   65 24/02/2012   11:36:20



66

Tal aprimoramento federativo já foi objeto de apreciação por este E. Tribunal, por ocasião do julgamento 
conjunto das ADIn 1.749 e 1.967, cujo Acórdão restou assim ementado:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 14/96 E LEI N° 9.424/96. 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALO-
RIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. ATRIBUIÇÃO DE NOVA FUNÇÃO À UNIÃO – REDISTRIBUTIVA 
E SUPLETIVA DA GARANTIA DE EQUALIZAÇÃO DE OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS. 
ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO. NÃO FERIMENTO À AUTONOMIA ES-
TADUAL. ‘CAUSA PETENDI’ ABERTA, QUE PERMITE EXAMINAR A QUESTÃO POR FUNDA-
MENTO DIVERSO DAQUELE ALEGADO PELO REQUERENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTI-
TUCIONALIDADE QUE NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL, PORQUE ATACARIA O ACESSÓRIO E 
NÃO O PRINCIPAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA. (STF. 
ADIn 1.749-5/DF, REL. MIN. OCTÁVIO GALLOTTI, 25/11/1999, grifo nosso). 

A nova redação do art.211, §1°, da Constituição, portanto, veio qualificar as competências comum (ma-
terial) e concorrente (legislativa) da União quanto à educação e ao ensino, já estabelecidas, respectivamente, nos 
artigos 23, inciso V, e 24, inciso IX, da Constituição.  

Ou seja, a própria Constituição, por intermédio do constituinte derivado, cuidou de dar materialidade aos dis-
positivos genéricos, deixando evidenciadas novas funções federativas à União, que são: além de manter sua rede 
própria de ensino, atuar de forma supletiva e redistributiva, com o objetivo de garantir, em nível nacional, os pa-
tamares básicos do sistema educacional. Tal não poderia ser diferente, uma vez que por razões óbvias somente a 
União poderia estabelecer padrões aplicáveis a todos os entes federados.

Por ocasião do julgamento das ADIn acima mencionadas, nas quais se pleiteava a declaração de inconstitu-
cionalidade da Emenda Constitucional n° 14/96 e da Lei n° 9.424/1996, especificamente quanto à modificação 
dos critérios de repartição das receitas de Estados e Municípios, provocada pelo Fundef, a maioria dos ministros 
entendeu ser hipótese de não recebimento das ações, afirmando que a base constitucional do Fundef, estabelecida 
no art.60 do ADCT, estava justamente no referido §1° do art.211, ou seja, no novo federalismo em matéria de en-
sino. No caso, o reconhecimento de inconstitucionalidade do Fundef, por ofensa ao princípio federativo, implicaria, 
antes, a declaração de inconstitucionalidade do texto principal (art.211, §1°), não sendo essa a hipótese.

Ademais, como foi ressaltado naquela ocasião, o que a Constituição veda são as eventuais emendas tendentes 
“a abolir a forma federativa de Estado” (CF/88, art.60, §4°, I), não sendo este evidentemente o caso da legis-
lação atacada, cujo objetivo, como já mencionado, é tão-somente melhorar a qualidade do ensino e eqüalizar as 
oportunidades educacionais em todo o território nacional.    

De fato, pensar em um federalismo rígido, impermeável a alterações e aperfeiçoamentos por parte do Legislati-
vo, seria um equívoco sem precedentes. No caso, uma vez comprovada a ineficácia ou insuficiência das medidas 
anteriormente adotadas no sentido de democratizar o acesso à escola e ao conhecimento, nada mais justificado 
do que a aprovação de novos institutos. Essa “adaptabilidade” da federação aos desafios que se colocam à imple-
mentação dos direitos fundamentais foi brilhantemente visualizada no voto condutor da ADIn 1.749-5/DF:

Nítida e acentuadamente evolui, a nossa Federação, do dualismo clássico de 1891, para 
o tipo solidário ou cooperativo que hoje ostenta, e de que são elementos característicos 
(no que interessa especialmente à tese proposta pelos autores), tanto o próprio sistema de 
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transferências tributárias, adotado a partir da Emenda n° 18, de 1946, como o significativo 
postulado da colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios na 
organização de seus sistemas de ensino, reveladoramente inscritos no art.211 do texto 
original da Constituição de 1988. (STF. ADIn 1.749-5/DF, Rel. Min. Octávio Gallotti - Voto, 
25/11/1999, grifo nosso). 

No regime de colaboração implantado a partir da Emenda Constitucional n° 14/2006 fica evidenciado, 
portanto, que aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal cabe oferecer, prioritariamente, educação básica 
em sua rede própria; enquanto à União, além de continuar a oferecer ensino superior e técnico na rede fe-
deral, caberá, a partir de então, estabelecer (inclusive por via legislativa) políticas públicas de equalização e 
redistribuição de oportunidades educacionais. 

Assim como no caso do Fundef, tanto o Fundeb como o Piso representam iniciativas nesse sentido, envol-
vendo, para tanto, recursos das três esferas de governo.  

 

O novo desenho das competências e atribuições em matéria educacional, no qual a União assume papel 
central na redistribuição e equalização do ensino, é plenamente coerente com a competência legislativa pri-
vativa da União, estipulada no art.22: 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...)
XXIV – diretrizes e bases da educação nacional.

 
É evidente a preocupação constitucional, nas matérias de competência privativa da União, em que sejam 

resguardadas matérias que dizem respeito à própria unidade nacional. A educação, por seus propósitos e im-
portância na construção da cidadania e na formação da identidade cultural do País, exerce fator preponderante nesse 
sentido, sendo natural que à União caiba estabelecer o regramento de suas diretrizes pedagógicas e bases materiais. 
A unidade desses fatores responde ainda ao preceito de enfrentamento das desigualdades sociais e regionais, assegu-
rando-se, aos brasileiros e aos residentes no País, condições similares de acesso à escola.

Sobre os conceitos de “diretrizes e bases” assim leciona o Prof. Elias de Oliveira Motta, consultor do 
Senado Federal:

Diretriz, como substantivo, é a linha que mostra o caminho, define objetivos e tendências 
e significa direção, orientação. Como adjetivo, é a qualidade do que dirige, que orienta, ou 
seja, conjunto de instruções, indicações e regras gerais que conduzem as ações em uma 
determinada área. Bases são os alicerces que servem de apoio a uma estrutura ou de sus-
tentáculo a uma construção. As bases indicam a disposição das partes e mantêm a coesão 
de toda estruturação. 

(...)
Destarte, em um sistema educacional, enquanto as diretrizes dão as finalidades (as “nor-

mas gerais bastantes para garantir uma certa planificação”, como diz Miguel Reale), as 
bases definem o funcionamento e a instrumentação (as “condições mínimas de eficiência do 
ensino”, segundo Paulo Barbosa). (MOTTA, Elias de Oliveira. Direito Educacional e Educação 
no Século XXI, 1997, p.91).
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Ou seja, no art.22, XXIV, a Constituição estipula dois blocos de competências privativas da União, sendo-lhe 
atribuído, por um lado, a definição das diretrizes quanto aos conteúdos pedagógicos (imateriais) e, por outro, 
o estabelecimento das bases (materiais) de funcionamento do ensino. 

Por isso, no âmbito da União, a lei determina que as diretrizes sejam estipuladas pelo Conselho Nacional 
de Educação, através das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e do Ensino Superior (Lei n° 
9.131/1995). Cumpre ressaltar que tais Diretrizes já tiveram seu caráter cogente reconhecido por este E. Tribu-
nal (RMS 23383/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 17/06/2003). 

Quanto às denominadas bases, seu estabelecimento cabe tanto ao referido Conselho Nacional de Educação 
como ao Legislativo Federal, os quais devem materializar as “condições mínimas de eficiência do ensino”, ou 
seja, o padrão mínimo de qualidade, previsto tanto no §1°, do art.211 da CF/88, como no §1°, do art.60 do 
ADCT.

Como já mencionado, tanto as bases da educação como o padrão mínimo de qualidade, ambos previstos na 
Constituição, respondem ao modelo de federalismo cooperativo  implantado no Brasil. Em tal modelo, segundo 
a doutrina, prevalece o princípio da predominância do interesse do ente federado, cabendo à União “aquelas 
matérias e questões de predominante interesse geral, nacional, ao passo que aos Estados tocarão as matérias 
e assuntos de predominante interesse regional, e aos municípios concernem os assuntos de interesse local” 
(SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 19 ed., p. 480). 

No caso da regulamentação do piso nacional do magistério através da Lei n° 11.738/2008, não há invasão 
de competência por parte da União, e sim o reconhecimento, amparado na Constituição, de que a questão da 
valorização do magistério não diz respeito unicamente aos Estados e Municípios, configurando-se, no atual 
contexto, como matéria de evidente interesse geral e nacional. 

 

Temática amplamente discutida no Brasil contemporâneo, o desafio de melhoria da qualidade da educação 
básica, em todo o território nacional, vem ganhando materialidade no campo das políticas públicas. Nesse sen-
tido, merecem destaque as iniciativas de avaliação do desempenho escolar promovidas pela União e por alguns 
outros entes federados, sobretudo a partir do lançamento, em 2007, do chamado Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE), o qual articula e fortalece um conjunto de iniciativas federais voltadas à melhoria das condi-
ções de oferta educacional.

Tanto a Emenda Constitucional n° 53/2006 como as leis que a regulamentam - Lei n° 11.494/2007 e Lei n° 
11.738/2007 - compõem esse esforço, sendo o Fundeb e o Piso Salarial Nacional do Magistério os instrumen-
tos basilares da nova política, uma vez que, através da complementação orçamentária da União, possibilitam a 
diminuição das disparidades entre as redes de ensino.

Ao passo em que promove o repasse de recursos aos Estados e Municípios através de referidos mecanismos, a 
União estabelece certas condições relativas à garantia de padrões mínimos de qualidade a serem universalmente 
assegurados, o que faz com base no mandamento explícito do já transcrito §1° do art.211 da Constituição. 

Nesse contexto, tanto o valor do Piso como sua vinculação à carreira e à jornada docente foram regula-
mentados com base na competência/atribuição da União em regulamentar e assegurar o referido padrão 
mínimo de qualidade, de caráter nacional. 
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Dois outros dispositivos constitucionais evidenciam o caráter nacional dos referidos padrões de qualidade, 
senão vejamos:

 Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração plurianual, visando à articulação 
e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do Poder Público que con-
duzam à:

I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - melhoria da qualidade do ensino;
IV - formação para o trabalho;
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País.

ADCT. Art. 60. § 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão asse-
gurar, no financiamento da educação básica, a melhoria da qualidade de ensino, de forma 
a garantir padrão mínimo definido nacionalmente. (com a redação da EC n° 53/2006).

No exercício de referidas competências, o Congresso aprovou a Lei n° 10.179, de 9 de janeiro de 2001, 
instituindo o Plano Nacional de Educação. Tal norma define o conteúdo da valorização do magistério, regu-
lamentando jornada de trabalho e critérios de admissão, estabelecendo padrões mínimos nacionais a serem 
cumpridos por todos os entes federados: 

10.2 Diretrizes

A melhoria da qualidade do ensino, indispensável para assegurar à população brasileira 
o acesso pleno à cidadania e a inserção nas atividades produtivas que permita a elevação 
constante do nível de vida, constitui um compromisso da Nação. Este compromisso, entre-
tanto, não poderá ser cumprido sem a valorização do magistério, uma vez que os docentes 
exercem um papel decisivo no processo educacional.

A valorização do magistério implica, pelo menos, os seguintes requisitos:
* uma formação profissional que assegure o desenvolvimento da pessoa do educador 

enquanto cidadão e profissional, o domínio dos conhecimentos objeto de trabalho com os 
alunos e dos métodos pedagógicos que promovam a aprendizagem;

* um sistema de educação continuada que permita ao professor um crescimento cons-
tante de seu domínio sobre a cultura letrada, dentro de uma visão crítica e da perspectiva de 
um novo humanismo;

* jornada de trabalho organizada de acordo com a jornada dos alunos, concentrada num 
único estabelecimento de ensino e que inclua o tempo necessário para as atividades com-
plementares ao trabalho em sala de aula;

* salário condigno, competitivo, no mercado de trabalho, com outras ocupações que 
requerem nível equivalente de formação;

* compromisso social e político do magistério.
(...)

emQuestão nov 11.indd   69 24/02/2012   11:36:20



70

10.3 Objetivos e Metas

(...)
2. Implementar, gradualmente, uma jornada de trabalho de tempo integral, quando con-

veniente, cumprida em um único estabelecimento escolar.
3. Destinar entre 20 e 25% da carga horária dos professores para preparação de aulas, 

avaliações e reuniões pedagógicas.
(...)
7. A partir da entrada em vigor deste PNE, somente admitir professores e demais profis-

sionais de educação que possuam as qualificações mínimas exigidas no art. 62 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação. 

No mesmo sentido, estabelecendo padrões mínimos quanto à valorização docente, sua carreira e jornada 
de trabalho, já havia normatizado o Conselho Nacional de Educação, através da Resolução n° 3, de 8 de 
outubro de 1997, que estabelece as Diretrizes para os Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais 
do Magistério. 

Tal Resolução, vigente em todo o território nacional, vincula desde sua publicação todos os sistemas de 
ensino, dispõe sobre vários aspectos da carreira docente, tais como abono de faltas, cessão, férias, jornada de 
trabalho, horas de atividades, remuneração, critérios de progressão funcional etc. Vejamos: 

Resolução CNE n° 3, de 8 de outubro de 1997

Art. 6º. Além do que dispõe o artigo 67 da Lei 9.394/96, os novos planos de carreira e 
remuneração do magistério deverão ser formulados com observância do seguinte:

I – não serão incluídos benefícios que impliquem afastamento da escola, tais como faltas 
abonadas, justificativas ou licenças, não previstas na Constituição Federal;

II – a cedência para outras funções fora do sistema de ensino só será admitida sem ônus 
para o sistema de origem do integrante da carreira do magistério;

III – as docentes em exercício de regência de classe nas unidades escolares deverão ser 
assegurados 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, distribuídos nos períodos de reces-
so, conforme o interesse da escola, fazendo jus os demais integrantes do magistério a 30 
(trinta) dias por ano;

IV – a jornada de trabalho dos docentes poderá ser de até 40 (quarenta) horas e inclui-
rá uma parte de horas de aula e outra de horas de atividades, estas últimas correspon-
dendo a um percentual entre 20% (vinte por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do 
total da jornada, consideradas como horas de atividades aquelas destinadas à preparação 
e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuni-
ões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de 
acordo com a proposta pedagógica de cada escola;

V – a remuneração dos docentes contemplará níveis de titulação, sem que a atribuída 
aos	portadores	de	diploma	de	licenciatura	plena	ultrapasse	em	mais	de	50%	(cinquenta	por	
cento) a que couber aos formados em nível médio;
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VI – constituirão incentivos de progressão por qualificação de trabalho docente: a) a dedi-
cação exclusiva ao cargo no sistema de ensino;

b) o desempenho no trabalho, mediante avaliação segundo parâmetros de qualidade do 
exercício profissional, a serem definidos em cada sistema; 

c) a qualificação em instituições credenciadas; 
d) o tempo de serviço na função docente;
e) avaliações periódicas de aferição de conhecimentos na área curricular em que o profes-

sor exerça docência e de conhecimentos pedagógicos.

A tais dispositivos de plena vigência e eficácia, veio se somar a Lei n° 11.738, de 16 de julho de 2008. 
Tal norma, ao regulamentar o princípio constitucional do Piso, vinculando-o à carreira docente e assegurando 
aos docentes da educação básica as horas de atividades mínimas necessárias ao adequado funcionamento do 
sistema educativo, veio integrar e aprimorar o já disposto na Lei n° 10.172/2001 e na Resolução CNE n° 
03/1997, dado que tais normas, apesar dos avanços que proporcionaram, não haviam alcançado efetividade 
no enfrentamento das disparidades de vencimentos da categoria docente.  

A preexistência de normas nacionais relativas às carreiras docentes, ressalta, ainda, que não há inovação 
prática quanto ao exercício das competências da União em matéria educacional, sobretudo a partir da altera-
ção do §1° do art.211 da Constituição, que lhe conferiu as funções supletiva e redistributiva. Ademais, não 
há como se esperar que seja atribuído papel diverso à União, uma vez que, por princípio e lógica, somente 
este ente federado pode exercitar tais funções em escala nacional, sendo, por tal motivo, também esperado 
que este regulamente os padrões nacionais de qualidade e possibilite sua efetivação através do repasse de 
receitas aos demais entes federados. 

O Piso, nos termos da Lei n° 11.738/2008, é o exercício prático dessa competência da União no esta-
belecimento de padrões mínimos nacionais de qualidade, sendo também o mecanismo de transferência de 
recursos federais para sua garantia. 

 

Não bastasse a expressa competência legislativa da União no estabelecimento das bases da educação na-
cional, na determinação dos padrões mínimos de qualidade do ensino e no estabelecimento de mecanismos de 
equalização das oportunidades educacionais, a Constituição lhe atribui o encargo de apoiar técnica e financeira-
mente os demais entes federados no atendimento da educação básica (CF/88, art.22, XXIV, e art.211, §1°).

Nesse sentido, diferentemente do que faz parecer os argumentos dos autores da ADIn, a Lei n° 11.738/2008 
não estabelece deveres somente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, mas também, e sobretu-
do, à União. De fato, como fica claro a partir da simples leitura da referida Lei, os encargos decorrentes da 
progressiva adequação da carreira docente aos critérios do piso deverão ser assumidos por todos os entes 
federados envolvidos, restando À União, por força de sua função redistributiva e supletiva, apoiar aqueles 
que comprovadamente não venham a reunir, mesmo que temporariamente, condições de custear o piso (e 
seus elementos qualitativos como as horas-atividade e a vinculação à careira docente) com recursos próprios. 
Assim, nada menos que 6 (seis) dispositivos da Lei estabelecem a co-responsabilidade material da União na 
garantia do Piso, senão vejamos: 
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Lei  n° 11.738/2008

Art. 2º(...)
§ 1o  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.

(...)
Art. 3º  O valor de que trata o art. 2o desta Lei passará a vigorar a partir de 1o 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:

(...)
§ 1º  A integralização de que trata o caput deste artigo poderá ser antecipada a qualquer 

tempo pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 4º  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 dispo-
nibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado. 

(...)
§ 2º  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 aper-
feiçoamento da aplicação de seus recursos.

(...)
Art. 6º  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. 

Nesse sentido, não se pode falar em violação do princípio federativo, pois é incontestável que 
somente à União compete estabelecer norma que vincule todos os entes federados. Esse foi o en-
tendimento do relator da já mencionada ADIn 1.749, sobre a constitucionalidade do Fundef, quando 
acolheu a seguinte posição da Procuradoria Geral da República:

 Além do mais, por serem os Fundos de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fun-
damental e de Valorização do Magistério constituídos por recursos dos Estados, dos Municí-
pios e também da União (art.60, §§ 2° e 3°, do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias), logicamente não se poderia atribuir aos entes federados a competência legislativa 
para dispor sobre o patrimônio da União, sob pena de se subverter a própria Federação. E foi 
justamente por essa razão que o §7° do citado art.60 estabelece que lei federal disporá sobre 
a organização dos fundos, a distribuição proporcional de seus recursos, sua fiscalização e 
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controle bem como sobre a forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno. (STF. ADIn 
1.749-5/DF, Rel. Min. Octávio Gallotti - Voto, 25/11/1999). 

Portanto, fica evidente que a regulamentação dos aspectos nacionais do Piso não poderia ser atribuída a 
ente federado diferente da União. Caso esta não venha a cumprir os encargos que lhe são impostos pela Lei 
n° 11.738/2008 é que caberá a ação dos demais entes federados, a qual terá como objeto o cumprimento 
das determinações legais. No entanto, a presunção de omissão da União quanto aos seus deveres referentes 
ao Piso não pode ser alegada como fundamento de ação de controle concentrado, pois não há nenhuma 
inconstitucionalidade em tese.

Entendemos, portanto, que a Lei n° 11.738/2008 expressa tanto o exercício da competência privativa da 
União no estabelecimento das bases da educação nacional, na determinação dos padrões mínimos de qualidade 
do ensino e na criação estabelecimento de mecanismos de equalização das oportunidades educacionais, como 
seu encargo de apoiar técnica e financeiramente os demais entes federados no atendimento da educação básica 
(CF/88, art.22, XXIV, e art.211, §1°). Através da referida Lei, ademais, não está a União legislando em matéria 
reservada aos demais entes federados, pois a norma é flagrantemente nacional, estabelecendo deveres solidários 
tanto à União como aos Estados, Municípios e Distrito Federal. 

Nesse sentido, não há nenhum excesso na Lei atacada. Por outro lado, mesmo quando relevamos tal consta-
tação e adotamos a hipótese de colisão de princípios constitucionais, a norma se mostra plenamente compatível 
com a ordem jurídica, uma vez que adequada, necessária e proporcional na exata medida dos desafios de me-
lhoria da qualidade do ensino, de equalização de oportunidades educacionais e de valorização docente.  

Em tal hipótese, diante da alegada colisão entre princípios constitucionais, cabe ao intérprete a tarefa de ade-
quação, ou seja, definir qual a extensão de aplicabilidade de cada um dos princípios eventualmente conflitantes. 
Para sopesar os dois princípios e buscar o resultado ótimo (aquele que mais preserva seus conteúdos, possibi-
litando, ao mesmo tempo, o alcance das pretensões constitucionais), a melhor teoria constitucional estabeleceu 
uma regra, denominada “regra da proporcionalidade”:

A regra da proporcionalidade no controle das leis restritivas de direitos fundamentais surgiu por 
desenvolvimento jurisprudencial do Tribunal Constitucional alemão e não é uma simples pauta 
que, vagamente, sugere que os atos estatais devem ser razoáveis, nem uma simples análise da re-
lação meio-fim. Na forma desenvolvida pela jurisprudência constitucional alemã, tem ela uma 
estrutura racionalmente definida, com sub-elementos independentes - a análise da adequação, 
da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito - que são aplicados em uma ordem 
pré-definida, e que conferem à regra da proporcionalidade a individualidade que a diferencia, 
claramente, da mera exigência de razoabilidade. (VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA, O Proporcional e 
o Razoável, Revista dos Tribunais, n. 798 (2002), p. 30).

A regra da proporcionalidade, portanto, consiste na verificação das medidas adotadas, (no presente caso 
a Lei que regulamenta o Piso), considerando: i) sua adequação em relação ao objetivo a ser alcançado; ii) a 
necessidade de tais medidas, ou seja, há que se verificar se não há outro meio menos gravoso de alcançar o 
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mesmo objetivo; e, por fim, iii) a proporcionalidade em sentido estrito, o que significa ponderar, efetivamen-
te, a realização e a importância dos princípios que estão em jogo, o princípio realizado por meio das medidas 
adotadas e o outro princípio, que as medidas eventualmente venham a limitar.

Sobre os seguintes critérios sucessivos de verificação da adequação constitucional da norma ou medida 
adotada, leciona o Prof. Virgílio Afonso da Silva: 

Adequado, então, não é somente o meio com cuja utilização um objetivo é alcançado, 
mas também o meio com cuja utilização a realização de um objetivo é fomentada, promovi-
da, ainda que o objetivo não seja completamente realizado. Há uma grande diferença entre 
ambos os conceitos, que fica clara na definição de Martin Borowski, segundo a qual uma 
medida estatal é adequada quando o seu emprego faz com que “o objetivo legítimo preten-
dido seja alcançado ou pelo menos fomentado”. Dessa forma, uma medida somente pode 
ser considerada inadequada se sua utilização não contribuir em nada para fomentar a 
realização do objetivo pretendido. (SILVA, Virgílio Afonso da. O Proporcional e o Razoável, 
Revista dos Tribunais, n. 798 (2002), p. 36).

Um ato estatal que limita um direito fundamental é somente necessário caso a realiza-
ção do objetivo perseguido não possa ser promovida, com a mesma intensidade, por meio 
de outro ato que limite, em menor medida, o direito fundamental atingido. Suponha-se 
que, para promover o objetivo O, o Estado adote a medida M1, que limita o direito funda-
mental D. Se houver uma medida M2 que, tanto quanto M1, seja adequada para promover 
com igual eficiência o objetivo O, mas limite o direito fundamental D em menor intensidade, 
então a medida M1, utilizada pelo Estado, não é necessária. A diferença entre o exame da ne-
cessidade e o da adequação é clara: o exame da necessidade é um exame imprescindivel-
mente comparativo, enquanto que o da adequação é um exame absoluto. (Idem, p. 38).

Ainda que uma medida que limite um direito fundamental seja adequada e necessária 
para promover um outro direito fundamental, isso não significa, por si só, que ela deve ser 
considerada como proporcional. Necessário é ainda um terceiro exame, o exame da propor-
cionalidade em sentido estrito, que consiste em um sopesamento entre a intensidade da res-
trição ao direito fundamental atingido e a importância da realização do direito fundamental 
que com ele colide e que fundamenta a adoção da medida restritiva. (Idem, p. 40).

Primeiramente, não resta dúvida quanto à adequação do conceito de piso estabelecido na Lei n° 
11.738/2008 aos objetivos constitucionais de promoção da justiça social, garantia de desenvolvimento, 
enfrentamento da pobreza e redução das desigualdades sociais e regionais (art.3°, incisos I, II e III). Também 
não resta dúvida quanto à adequação da norma aos princípios constitucionais do ensino, sobretudo a garantia 
de igualdade no acesso e permanência à escola, valorização dos profissionais da educação escolar e garantia 
de padrão de qualidade (art.206, incisos I, V e VII). 

Tais objetivos e princípios encontram-se flagrantemente mitigados pela precária situação dos professores no 
Brasil: baixos salários, desvalorização social, carreira desestruturada, carga horária excessiva e pouco tempo para 
atividades de preparação e planejamento. Este cenário tem um impacto direto na qualidade da educação ofertada, 
notadamente	nas	escolas	públicas,	que	representam	82,6%	dos	estabelecimentos	educacionais	brasileiros	.

O piso nacional não resolverá sozinho todos esses problemas, mas, indubitavelmente, trará avanços quali-
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tativos na educação brasileira, sobretudo nos seguintes aspectos: i) redução das desigualdades na carreira 
docente, uma vez que estabelece um vencimento inicial comum para todos os docentes em iguais condições 
de formação, carga-horária e carreira; ii) incorporação de aspectos qualitativos fundamentais ao piso, princi-
palmente a necessidade de custeio de maior período de planejamento e preparação pedagógica, reservando 
no mínimo 1/3 da carga-horária dos(as) professores(as) para tais atividades; e iii) possibilidade de responsabiliza-
ção solidária de todos os entes federados, inclusive da União, na implementação de todos os aspectos do piso.   

Por tais motivos, somente se poderá falar em inadequação da Lei na hipótese de suspensão dos dispo-
sitivos questionados pelos autores da ADIn, pois, aí sim, teremos uma norma praticamente inócua para o 
enfrentamento dos desafios apresentados.       

Poder-se-ia argumentar, quando do juízo de necessidade da medida, a existência de uma medida menos 
gravosa: os próprios estados-membros poderiam estabelecer regras que, dentro de seus limites regionais, pos-
sibilitassem melhores condições para os professores. Esta, porém, era exatamente a situação pré-existente 
à publicação da Lei n° 11.738/2008; situação jurídica que se mostrou incapaz de possibilitar o enfrenta-
mento das desigualdades, a melhoria da qualidade do ensino e a valorização do magistério, do que advém 
a necessidade de uma nova legislação. 

Nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394/1996), estabelece para os 
sistemas de ensino critérios de valorização do magistério, através de “piso salarial profissional”; “período reser-
vado a estudos, planejamento e avaliação, incluídos na carga de trabalho”; e “condições adequadas de trabalho” 
(art.67, incisos III, V e VI). Mesmo havendo disposição legal sobre as matérias tratadas na Lei n° 11.738/2008, 
estas flagrantemente precisaram ser aprimoradas através de determinações nacionais específicas.     

Ou seja, a delegação pretendida pelos cinco Estados autores da ADIn retomaria a ineficácia da norma anterior, im-
possibilitando, por seu turno, o estabelecimento de padrões mínimos de aplicação do piso nacional do magistério. 

A valorização do magistério tem direta relação com o exercício da cidadania, por isso, tomando em conta 
a situação calamitosa da educação brasileira, estamos diante de um evidente problema nacional, carece-
dor de uma política educacional de âmbito e impacto também nacionais. Não vislumbramos assim, diante 
das possibilidades colocadas – implementar os critérios qualitativos do piso ou voltar à situação anterior -, 
nenhuma medida estatal com maior capacidade de enfrentamento do problema que a proposta na Lei n° 
11.738/2008.  

Por fim, entendemos que as medidas propostas na Lei n° 11.738/2008 são proporcionais aos desafios 
educacionais brasileiros, ou seja, se por um lado há uma maior especificidade na definição dos padrões de 
implementação do piso nacional, que está sendo encarada pelos autores da ADIn como uma violação de suas 
autonomias; por outro, há uma calamitosa situação a ser enfrentada, sendo que o desenho normativo anterior 
já se mostrou ineficiente para tanto. 

Assim, quando colocados lado a lado e de forma franca os princípios em questão - os valores que a Cons-
tituição quer ver realizados-, salta aos olhos a inadequação de uma interpretação constitucional que sobre-
pusesse uma visão absolutista da autonomia dos Estados-membros em detrimento da possibilidade de 
alcançarmos avanços significativos em setor tão essencial de nossa sociedade: a educação, pressuposto 
fundamental da própria existência democrática. 

Ademais, como já fundamentado, não há como visualizar na norma nenhuma pretensão de “abolir” ou 
mesmo de reformar o Federalismo brasileiro, mas tão-somente um aperfeiçoamento do regime de colaboração 
necessário à garantia da educação básica de qualidade em todo o país. 
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Diante de todo o exposto, requer-se:

a) seja a presente manifestação (...); admitida na qualidade de amici curiae na ADIn 4167, nos 
termos do artigo 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, com a conseqüente juntada dos documentos anexos 
aos autos; 

b) seja assegurada aos postulantes a possibilidade de sustentação oral de seus argumentos em 
Plenário e a apresentação de informações complementares por ocasião da apreciação do mérito da 
ADIn;

c) caso sejam negados os itens anteriores, requer-se que estes argumentos e documentos sejam 
recebidos como memoriais;

d) seja denegada a medida cautelar requerida e, ao final, que seja declarado improcedente o 
pedido aduzido na inicial, reconhecendo-se a inteira constitucionalidade da Lei n. 11.738, de 16 de 
julho de 2008, que regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magis-
tério público da educação básica.

Declaram os amici que os documentos juntados em cópia simples são fiéis aos originais.

São Paulo, 26 de novembro de 2008.

        Salomão Barros Ximenes                              Ester Gammardella Rizzi
OAB/SP n° 270.496                                                  OAB/SP n.º 276.545
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ADIn 4167 MC / DF - DISTRITO FEDERAL 
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA
Julgamento:  17/12/2008           Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 

Parte(s)
REQTE.(S): GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADV.(A/S): PGE-MS - RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO E OUTRO(A/S)
REQTE.(S): GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ
ADV.(A/S): PGE-PR - CÉSAR AUGUSTO BINDER E OUTRO(A/S)
REQTE.(S): GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADV.(A/S): PGE-SC - SADI LIMA E OUTRO(A/S)
REQTE.(S): GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADV.(A/S): PGE-RS - ELIANA SOLEDADE GRAEFF MARTINS E OUTRO(A/S)
REQTE.(S): GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
REQDO.(A/S): PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ADV.(A/S): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
REQDO.(A/S): CONGRESSO NACIONAL
INTDO.(A/S): CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM
 ESTABELECIMENTOS DE ENSINO - CONTEE
ADV.(A/S): SALOMÃO BARROS XIMENES E OUTRA
INTDO.(A/S): SINDICATO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE
CURITIBA - SISMMAC
ADV.(A/S): CLÁUDIA MARIA LIMA SCHEIDWEILER E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S): CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - CNTE
ADV.(A/S): ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS E OUTRO(A/S)

Ementa 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR (ART. 10 E 
§ 1º DA LEI 9.868/1999). CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL 
DOS PROFESSORES PÚBLICOS DE ENSINO FUNDAMENTAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. DIS-
CUSSÃO ACERCA DO ALCANCE DA EXPRESSÃO “PISO” (ART. 2º, caput e §1º). LIMITAÇÃO AO 
VALOR PAGO COMO VENCIMENTO BÁSICO INICIAL DA CARREIRA OU EXTENSÃO AO VEN-
CIMENTO GLOBAL. FIXAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA 
RESERVA DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO PARA DISPOR SOBRE O REGIME 
JURÍDICO DO SERVIDOR PÚBLICO (ART. 61, § 1º, II, C DA CONSTITUIÇÃO). CONTRARIEDADE 
AO PACTO FEDERATIVO (ART. 60, § 4º E I, DA CONSTITUIÇÃO). INOBSERVÂNCIA DA REGRA 
DA PROPORCIONALIDADE. 
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1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada contra o art. 
2º, caput e § 1º da Lei 11.738/2008, que estabelecem que o piso salarial nacional para os pro-
fissionais de magistério público da educação básica se refere à jornada de, no máximo, quarenta 
horas semanais, e corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o 
vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica. 

2. Alegada violação da reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local para dispor sobre 
o regime jurídico do servidor público, que se estende a todos os entes federados e aos municípios 
em razão da regra de simetria (aplicação obrigatória do art. 61, § 1º, II, c da Constituição). Su-
posta contrariedade ao pacto federativo, na medida em que a organização dos sistemas de ensino 
pertinentes a cada ente federado deve seguir regime de colaboração, sem imposições postas pela 
União aos entes federados que não se revelem simples diretrizes (arts. 60, § 4º, I e 211, § 4º da 
Constituição. Inobservância da regra de proporcionalidade, pois a fixação da carga horária implica-
ria aumento imprevisto e exagerado de gastos públicos. Ausência de plausibilidade da argumenta-
ção quanto à expressão “para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta horas)”, prevista no art. 2º, 
§ 1º. A expressão “de quarenta horas semanais” tem por função compor o cálculo do valor devido 
a título de piso, juntamente com o parâmetro monetário de R$ 950,00. A ausência de parâmetro 
de carga horária para condicionar a obrigatoriedade da adoção do valor do piso poderia levar a 
distorções regionais e potencializar o conflito judicial, na medida em que permitiria a escolha de 
cargas horárias desproporcionais ou inexeqüíveis. Medida cautelar deferida, por maioria, para, até 
o julgamento final da ação, dar interpretação conforme ao art. 2º da Lei 11.738/2008, no sentido 
de que a referência ao piso salarial é a remuneração e não, tão-somente, o vencimento básico 
inicial da carreira. Ressalva pessoal do ministro-relator acerca do periculum in mora, em razão da 
existência de mecanismo de calibração, que postergava a vinculação do piso ao vencimento inicial 
(art. 2º, § 2º). Proposta não acolhida pela maioria do Colegiado. 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. COM-
POSIÇÃO. LIMITAÇÃO DE DOIS TERÇOS DA CARGA HORÁRIA À INTERAÇÃO COM EDUCANDOS 
(ART. 2º, § 4º DA LEI 11.738/2008). ALEGADA VIOLAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO. INVASÃO 
DO CAMPO ATRIBUÍDO AOS ENTES FEDERADOS E AOS MUNICÍPIOS PARA ESTABELECER A 
CARGA HORÁRIA DOS ALUNOS E DOS DOCENTES. SUPOSTA CONTRARIEDADE ÀS REGRAS 
ORÇAMENTÁRIAS (ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO). AUMENTO DESPROPORCIONAL E IMPRE-
VISÍVEL DOS GASTOS PÚBLICOS COM FOLHA DE SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOMO-
DAÇÃO DAS DESPESAS NO CICLO ORÇAMENTÁRIO CORRENTE.

 
3. Plausibilidade da alegada violação das regras orçamentárias e da proporcionalidade, na medida 

em que a redução do tempo de interação dos professores com os alunos, de forma planificada, impli-
caria a necessidade de contratação de novos docentes, de modo a aumentar as despesas de pessoal. 
Plausibilidade, ainda, da pretensa invasão da competência do ente federado para estabelecer o regime 
didático local, observadas as diretrizes educacionais estabelecidas pela União. Ressalva pessoal do 
ministro-relator, no sentido de que o próprio texto legal já conteria mecanismo de calibração, que 
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obrigaria a adoção da nova composição da carga horária somente ao final da aplicação escalonada do 
piso salarial. Proposta não acolhida pela maioria do Colegiado. Medida cautelar deferida, por maioria, 
para suspender a aplicabilidade do art. 2º, § 4º da Lei 11.738/2008. 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL. DATA DE INÍCIO DA APLICAÇÃO. 
APARENTE CONTRARIEDADE ENTRE O DISPOSTO NA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA EXISTENTE 
NO CAPUT DO ART. 3º DA LEI 11.738/2008 E O VETO APOSTO AO ART. 3º, I DO MESMO 
TEXTO LEGAL. 

4. Em razão do veto parcial aposto ao art. 3º, I da Lei 11.738/2008, que previa a aplicação 
escalonada do piso salarial já em 1º de janeiro de 2008, à razão de um terço, aliado à manutenção 
da norma de vigência geral inscrita no art. 8º (vigência na data de publicação, isto é, 17.07.2008), 
a expressão “o valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 
2008”, mantida, poderia ser interpretada de forma a obrigar o cálculo do valor do piso com base 
já em 2008, para ser pago somente a partir de 2009. Para manter a unicidade de sentido do texto 
legal e do veto, interpreta-se o art. 3º para estabelecer que o cálculo das obrigações relativas ao 
piso salarial se dará a partir de 1º de janeiro de 2009. Medida cautelar em ação direta de incons-
titucionalidade concedida em parte.

Decisão

   O Tribunal deferiu parcialmente a cautelar para fixar interpretação conforme ao artigo 2º, da Lei nº 
11.738/2008, no sentido de que, até o julgamento final da ação, a referência do piso salarial é a remu-
neração; deferiu a cautelar em relação ao § 4º do artigo 2º; e deu interpretação conforme ao artigo 3º 
para estabelecer que o cálculo das obrigações relativas ao piso salarial se dará a partir de 01 de janeiro 
de 2009, vencidos parcialmente o Senhor ministro Ricardo Lewandowski, que também deferia a cautelar 
quanto ao inciso II do artigo 3º, e o  Senhor Ministro Marco Aurélio, que deferia integralmente o pedido    
de cautelar. Tendo em conta as ausências da Senhora Ministra Cármen Lúcia e do Senhor Ministro Eros 
Grau, que se retiraram após terem proferidos seus votos, e antes da tomada do voto do    Senhor Ministro 
Cezar Peluso, o Senhor Ministro Marco Aurélio    wsuscitou questão de ordem, rejeitada pelo Tribunal, 
quanto à falta de quorum para prosseguimento da votação sobre matéria constitucional. Votou o Presiden-
te, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello e a Senhora 
Ministra Ellen Gracie. Falaram, pelos requerentes, Governador do Estado de Mato Grosso do Sul e Go-
vernadora do Estado do Rio Grande do Sul, respectivamente, o Dr. Ulisses Schwarz Vinna, Procurador do 
Estado, e a Dra. Eliana Graeff Martins, Procuradora-Geral do Estado; pelo requerido, Congresso Nacional, 
o Dr. Luiz Fernando Bandeira, Advogado-Geral do Senado Federal; pela Advocacia-Geral da União, o 
Ministro José Antônio Dias Toffoli; e, pelos amici curiae, Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Estabelecimentos de Ensino e Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, respectiva-
mente, o Dr. Salomão Barros Ximenes e o Dr. Roberto de Figueiredo Caldas. Plenário, 17.12.2008.
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ADIn 4167 / DF - DISTRITO FEDERAL 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA
Julgamento:  27/04/2011           Órgão Julgador:  Tribunal Pleno

Parte(s)
REQTE.(S): GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
REQTE.(S): GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ
REQTE.(S): GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
REQTE.(S): GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REQTE.(S): GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
INTDO.(A/S): PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ADV.(A/S): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S): CONGRESSO NACIONAL
AM. CURIAE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMEN-

TOS DE ENSINO - CONTEE
ADV.(A/S): SALOMÃO BARROS XIMENES
AM. CURIAE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE CURITIBA - 

SISMMAC
ADV.(A/S): CLÁUDIA MARIA LIMA SCHEIDWEILER
AM. CURIAE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - 

CNTE
ADV.(A/S): ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS
AM. CURIAE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESPÍRITO 

SANTO - SINDIUPES
ADV.(A/S): JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE
AM. CURIAE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DE GOIÁS - SINTEGO
ADV.(A/S): REGINA CLAUDIA DA FONSECA
AM. CURIAE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

- SINDIFORT
ADV.(A/S): THIAGO CÂMARA LOUREIRO E OUTRO(A/S)

Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COM-
PETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE 
PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. 
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JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES 
EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS 
DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o 
cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica 
se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino 
médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para 
dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, 
de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização pro-
fissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga 
horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta 
de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 
3º e 8º da Lei 11.738/2008.

Decisão

O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta quanto ao § 1º do artigo 2º, aos 
incisos II e III do art. 3º e ao artigo 8º, todos da Lei nº 11.738/2008, com a ressalva do voto do 
Senhor Ministro Gilmar Mendes, que dava interpretação conforme no sentido de que a referên-
cia do piso salarial é a remuneração, e vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que a julgava 
procedente. Votou o Presidente. Em seguida, após o voto do Senhor Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator), que julgava improcedente a ação quanto ao § 4º do artigo 2º da lei impugnada, no 
que foi acompanhado pelos Senhores Ministros Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello 
e Ayres Britto, e os votos dos Senhores Ministros Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Ellen Gracie e 
Marco Aurélio, que a julgavam procedente, foi o julgamento suspenso para aguardar o voto do 
Senhor Ministro Cezar Peluso (Presidente), nos termos do parágrafo único do artigo 23 da Lei nº 
9.868/99. O Senhor Ministro Marco Aurélio suscitou questão de ordem, rejeitada pelo Tribunal, 
quanto à falta de quorum para prosseguimento da votação sobre matéria constitucional. Votou 
o Presidente. Impedido o Senhor Ministro Dias Toffoli. Ausente o Senhor Ministro Cezar Peluso 
(Presidente), em participação na U.N. Minimum Rules/World Security University, em Belágio, 
Itália. Falaram: pelo Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, o Dr. Ulisses Schwarz Via-
na, Procurador do Estado; pelo Governador do Estado de Santa Catarina, o Dr. Esequiel Pires, 
Procurador do Estado; pela Advocacia-Geral da União, o Ministro Luís Inácio Lucena Adams; 
pelos amici curiae Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação-CNTE e Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino-CONTEE, respectivamente, 
o Dr. Roberto de Figueiredo Caldas e o Dr. Salomão Barros Ximenes e, pelo Ministério Público 
Federal, a Vice-Procuradora-Geral da República, Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto (Vice-Presidente). Plenário,06.04.2011.
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Decisão: Colhido o voto do Presidente, Ministro Cezar Peluso, que julgou procedente a ação 
relativamente ao § 4º do art. 2º da Lei 11.738/2008, o Tribunal julgou a ação improcedente, 
por maioria. Quanto à eficácia erga omnes e ao efeito vinculante da decisão em relação ao § 4º 
do art. 2º da Lei nº 11.738/2008, o Tribunal decidiu que tais eficácias não se aplicam ao res-
pectivo juízo de improcedência, contra os votos dos Senhores Ministros Joaquim Barbosa (Rela-
tor) e Ricardo Lewandowski. Impedido o Senhor Ministro Dias Toffoli. Plenário, 27.04.2011.

emQuestão nov 11.indd   82 24/02/2012   11:36:20



83

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) – Ação que tem por finalidade declarar que uma lei ou parte 
dela é inconstitucional, ou seja, contraria a Constituição Federal. A ADIn é um dos instrumentos daquilo que 
os juristas chamam de “controle concentrado de constitucionalidade das leis” diretamente no STF. Em outras 
palavras, é a contestação direta da própria norma em tese. Outra forma de controle concentrado é a Ação De-
claratória de Constitucionalidade. O oposto disso seria o “controle difuso”, em que  inconstitucionalidades das 
leis são questionadas indiretamente, por meio da análise de situações concretas nas diferentes instâncias do 
Judiciário (Fonte: Glossário Jurídico do STF).

Amicus curiae – “Amigo da Corte”. Intervenção assistencial em processos de controle de constitucionalidade 
por parte de entidades que tenham representatividade adequada para se manifestar nos autos sobre questão de 
direito pertinente à controvérsia constitucional. Não são partes dos processos; atuam apenas como interessados 
na causa, e sua atuação tem como objetivo pluralizar e qualificar o debate constitucional. Plural: Amici curiae - 
“amigos da Corte” (Fonte: Glossário Jurídico do STF).

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) – Tipo de ação, ajuizada exclusivamente 
no STF, que tem por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público. 
Esse tipo de ação também pode ter natureza equivalente às ADIns, podendo questionar a constitucionalidade de 
uma norma perante a Constituição Federal, mas tal norma deve ser municipal ou anterior à Constituição vigente 
(no caso, anterior à de 1988). A ADPF é disciplinada pela Lei Federal 9.882/99. Os legitimados para ajuizá-la 
são os mesmos da ADIn. Não é cabível ADPF quando existir outro tipo de ação que possa ser proposta (Fonte: 
Glossário Jurídico do STF). 

Cláusula de reserva do possível – também chamada de cláusula de reserva do financeiramente possível, 
trata-se de uma teoria jurídica que considera como limites à efetivação de direitos fundamentais a suficiência de 
recursos públicos e a previsão orçamentária da respectiva despesa. Com esse fundamento, os administradores 
estariam desobrigados temporariamente a cumprir a Lei, por ausência de recursos orçamentários. No entanto, a 
jurisprudência dos tribunais vem se consolidando no sentido de afirmar que não cabe esse argumento para adiar 
a implementação pelo Estado da dimensão básica dos direitos fundamentais sociais, como é o caso do ensino 
fundamental e da educação infantil. 

Constitucionalidade absoluta – difere da noção de presunção de constitucionalidade, sendo um dos con-
ceitos utilizados pelo STF para diferenciar os efeitos da decisão por maioria absoluta daqueles decorrentes da 
situação de empate. Ao reconhecer a constitucionalidade absoluta, não cabe mais qualquer questionamento em 
relação ao ato normativo, decorrência dos efeitos “erga omnes” e vinculante. Já a presunção de constitucionali-
dade está presente em toda lei, que obriga os destinatários a cumpri-la, pelo menos até que seja proferida uma 
decisão judicial em contrário (ler verbete “Eficácia erga omnes” neste quadro).

 
Efeito vinculante – Efeito vinculante é aquele pelo qual a decisão tomada pelo Tribunal em determinado pro-

cesso passa a valer para os demais que discutam questão idêntica. No STF, a decisão tomada em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade ou na Arguição de Descumprimento de Preceito 

emQuestão nov 11.indd   83 24/02/2012   11:36:21



84

Fundamental possui efeito vinculante, ou seja, deve ser aplicada a todos os casos sobre o mesmo tema. (Fonte: 
Glossário Jurídico do STF). No caso do julgamento da Lei do Piso, tendo havido empate sobre a questão da carga 
horária dedicada a atividades extraclasse, a decisão não possui efeito vinculante neste ponto. 

Eficácia erga omnes – Do latim “contra todos”, ou seja, “impõe-se a todos”. Diferentemente de outros pro-
cessos judiciais (nos quais o efeito da decisão proferida dirige-se, em regra, apenas às partes que dele partici-
param), a decisão proferida em Ação Direta de Inconstitucionalidade alcança quem não participou do processo. 
No caso da ADIn da Lei do Piso, todos os entes federados e todos os poderes (ex. Legislativo, Judiciário).   

Interpretação conforme – Consiste em uma técnica de controle de constitucionalidade de normas em que o 
STF aponta, dentre algumas possibilidades, aquela interpretação que se ajusta à Constituição. “Oportunidade 
para interpretação conforme à Constituição existe sempre que determinada disposição legal oferece diferentes 
possibilidades de interpretação, sendo algumas delas incompatíveis com a própria Constituição” (MENDES, 
Gilmar F. Jurisdição Constitucional, São Paulo, Saraiva, 1996, p. 222). 

Julgamento cautelar – Julgamento do pedido de medida cautelar (ler verbete abaixo). 

Medida cautelar – O mesmo que liminar. É o pedido para antecipar os efeitos da decisão, antes do seu jul-
gamento. É concedida quando a demora da decisão puder causar prejuízos (periculum in mora). Ao examinar a 
liminar, o ministro relator também avalia se o pedido apresentado tem fundamentos jurídicos aceitáveis (Fonte: 
Glossário Jurídico do STF).

Princípio de separação de poderes – A Constituição Federal de 1988 estabelece um sistema tripartite quanto 
ao exercício das funções estatais, determinando a existência de poderes autônomos, “independentes e harmôni-
cos”. A autonomia desses poderes é definida pelo regime de competências e atribuições estabelecido na própria 
Constituição.  

Recurso extraordinário – Recurso de caráter excepcional que só pode ser decidido pelo STF e que é proposto 
contra decisões de outros tribunais, quando uma das partes do processo alega ofensa à Constituição Federal ou 
à jurisprudência do STF (Fonte: Glossário Jurídico do STF).
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