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A sanção da Lei 11.738/08 que em 
16 de julho de 2008, instituiu o Piso 

Salarial Profissional Nacional (PSPN) foi 
uma grande conquista para a educação 
brasileira. No entanto, a recém decisão 
do Supremo Tribunal Federal trouxe obs-
táculos para a implantação do PSPN.  Por 

isso, a Confederação Nacional dos Tra-
balhadores em Educação (CNTE) convo-
ca todos os trabalhadores em educação 
para uma grande mobilização nacional 
pelo cumprimento da Lei do Piso, no dia 
16 de setembro, em Brasília, em fren-
te ao Supremo Tribunal Federal (STF). A 

concentração será no auditório Petrônio 
Portela, no Senado Federal, a partir das 
12h. No período da manhã, nas depen-
dências do Senado, as delegações dos 
educadores de todos os Estados partici-
parão de uma reunião com a Frente Par-
lamentar em Defesa do Piso.

A APP-Sindicato, além de realizar um ato 
público em defesa do Piso Salarial Profissio-
nal Nacional em Curitiba, enviará uma cara-
vana de educadores a Brasília, que se juntará 
às demais delegações dos outros estados do 
país, para participar da mobilização nacional 
de 16 de setembro. 

Segundo a Lei 11.738, o piso atualiza-
do para o professor com nível médio é de 
R$ 1.132,40 para uma jornada de até 
40 horas.  No Paraná, para uma jornada 
de 40 horas o Estado paga R$1.033,12.  
Isso significa que os professores da 
rede pública estadual estão recebendo 
9,61% a menos que o valor estabele-
cido pela Lei do PSPN. A APP e a CNTE 
chegam a esse percentual por meio da 
interpretação do artigo 2º da referida Lei. 
Como esse artigo estabelece um valor 
específico para uma jornada de até 40 
horas, a APP entende que esse valor 
corresponde ao pagamento enquanto 
vencimento e não como remuneração. 

Vencimento é a retribuição pecuniária 
percebido pelo exercício do cargo público 
com valor fixado em lei (salário base), ou 
seja, é o valor pago ao professor sem as 
gratificações ou adicionais. Já a remu-
neração significa o vencimento do cargo 
efetivo acrescido das vantagens pecu-
niárias permanentes estabelecidas em 
lei (gratificações, adicionais e auxílios e 
outros). 

A APP defende o piso enquanto ven-
cimento. Após décadas de luta da CNTE 
em defesa do salário base, cerca de 1,5 
milhão de professores da rede pública 
passaram a ter esse direito, mas até 
hoje a maioria dos estados e municípios 
ignora a legislação em vigor desde 1ª de 
janeiro de 2009 e não aplica o PSPN na 
folha de pagamento dos professores.

Em Curitiba, a atividade acontecerá na 
Boca Maldita -, às 10 horas, e contará com a 
participação de educadores de todos os nú-
cleos sindicais da APP.  O sindicato reafirmará 
a importância do Piso para a qualidade da 
educação paranaense e brasileira.

16 de setembro: Dia Nacional de Luta 
pelo Piso Salarial Profissional

Especial PSPN

Neste dia professores e funcionários de todo o país realizam atividades em defesa do Piso Salarial 
Profissional Nacional. A ação principal acontece em Brasília, em frente ao Supremo Tribunal Federal. 

Educadores do Paraná cobram aplicação 
da Lei 11.738

Nesse mesmo dia 16, às 14 horas, 
os educadores realizam uma manifesta-
ção em frente ao STF. O objetivo é agi-
lizar o processo da votação da ADI Nº 
4167 - Ação Direta de Inconstitucionali-
dade - e com decisão, conforme prevê a 
Lei 11.738 (Lei do Piso). Os professores 
querem que o STF decida e reafirme to-
dos os dispositivos da lei original, pois a 
decisão liminar do órgão suspendeu duas 
conquistas: a que garante a integralidade 
do valor do piso enquanto vencimento, 
admitindo a incorporação de abonos ou 
gratificações e a outra é referente a ga-
rantia da aplicação dos 33% da jornada 
em hora-atividade. 

Neste dia, educadores e educadoras 
vão às ruas para levar a toda a socie-
dade a importância da Lei do Piso para 
o avanço da qualidade da educação pú-
blica do país. Não se pode falar em va-
lorização da educação sem a instituição 
de políticas de valorização dos educado-
res brasileiros. A aplicação do PSPN em 
cada estado e município dará um grande 
salto de qualidade na área da educação 
e, consequentemente, será uma enorme 
conquista para o Brasil.

Votação da ADI e 33% de 
hora-atividade 

O Piso no Paraná

Vencimento x remuneração



Lei do PSPN
Lei 11.738/08

LEI Nº 11.738, DE 16 DE JULHO DE 2008.

Regulamenta a alínea “e” do inciso III do ca-
put do art. 60 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias, para instituir o piso salarial 
profissional nacional para os profissionais do ma-
gistério público da educação básica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço sa-
ber que o Congresso Nacional decreta e eu san-
ciono a seguinte Lei:

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

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 edu-
cação nacional.

§ 1o O piso salarial profissional nacional é o 
valor abaixo do qual a União, os Estados, o Dis-
trito 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 de-
sempenham as atividades de docência ou as de 
suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou 
administração, planejamento, inspeção, super-
visão, orientação e coordenação educacionais, 
exercidas no âmbito das unidades escolares de 
educação básica, em suas diversas etapas e mo-
dalidades, com a formação mínima determinada 
pela legislação federal de diretrizes e bases da 
educação nacional.

§ 3o Os vencimentos iniciais referentes às de-
mais jornadas de trabalho serão, no mínimo, pro-
porcionais ao valor mencionado no caput deste 
artigo.

§ 4o Na composição da jornada de trabalho, obser-
var-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga 
horária para o desempenho das atividades de intera-
ção com os educandos.

§ 5o As disposições relativas ao piso salarial de que 
trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentado-
rias e pensões dos profissionais do magistério público 
da educação básica alcançadas pelo art. 7o da Emenda 
Constitucional 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 pas-
sará a vigorar a partir de 1o de janeiro de 2008, e sua 
integralização, como vencimento inicial das Carrei-
ras dos profissionais da educação básica pública, pela 
União, 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 van-
tagens 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, sen-
do 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 par-
tir da consideração dos recursos constitucionalmente 
vinculados à educação, não tenha disponibilidade or-
çamentária para cumprir o valor fixado.

§ 1o O ente federativo deverá justificar sua 
necessidade e incapacidade, enviando ao Mi-
nistério 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 con-
seguir 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 atua-
lizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do 
ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o 
caput deste artigo será calculada utilizando-se o 
mesmo percentual de crescimento do valor anu-
al mínimo por aluno referente aos anos iniciais 
do ensino fundamental urbano, definido nacio-
nalmente, 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 Magisté-
rio até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o 
cumprimento do piso salarial profissional nacio-
nal 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.

Brasília, 16 de julho de 2008; 187o da Indepen-
dência e 120o da República.
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A implantação do PSPN foi questiona-
da na Justiça por cinco governadores que 
ingressaram no Supremo Tribunal Fede-
ral com uma ação direta de inconstitu-
cionalidade, alegando falta de recursos 
e a autonomia dos entes federativos.  
Ao analisar a  ADI Nº 4167 o STF de-

finiu pela manutenção da Lei do Piso. No 
entanto,desobrigou os estados a cumprir o 
mínimo de 1/3 da jornada de trabalho com 
hora-atividade e possibilitou que estes pu-
dessem incluir como valor do Piso as gra-
tificações, adicionais e outros auxílios.  A 
decisão do STF é provisória. Isso não 

impede aos gestores implantarem 
uma lei local contemplando os requi-
sitos de valorização profissional previstos 
na lei do PSPN. 

Estamos em luta para garantir as con-
quistas enunciadas na Lei e pela imple-
mentação integral da Lei 11.738. 

Decisão provisória do Supremo fere
valorização da educação


