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NOTA TÉCNICA 01/2023-FAMEM 

 
 
 
 
ASSUNTO: REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO 

MARANHÃO-FAMEM, através do seu Departamento Jurídico, em face dos inúmeros 
questionamentos concernentes ao recente anúncio do Governo Federal sobre o reajuste do 
piso do magistério de 14,95% para o ano de 2023, conforme a Portaria n.º 17/2023, 
publicada Diário Oficial da União no dia 17 de janeiro do corrente ano e, 

 
CONSIDERANDO ser atribuição da Federação dos Municípios do 

Estado do Maranhão – FAMEM representar e defender os direitos institucionais dos 
municípios, pleiteando e adotando medidas necessárias para garantir o cumprimento dos 
dispositivos que tratam das transferências constitucionais de recursos financeiros aos 
municípios pela UNIÃO FEDERAL e ESTADOS (art. 2º, caput, e inciso VII, do 
ESTATUTO CONSOLIDADO DA FAMEM); 

 
CONSIDERANDO que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) é o 
principal mecanismo de financiamento da educação pública no país; 

 
CONSIDERANDO que a Confederação Nacional dos Municípios 

(CNM) vem se posicionando sobre a inconstitucionalidade do reajuste desde janeiro de 
2022, quando o Ministério da Educação anunciou o reajuste de 33,24% para o referido ano, 
apesar de haver parecer contrário da Advocacia-Geral da União (AGU); 

 
CONSIDERANDO que a incidência do reajuste impacta diretamente 

no equilíbrio fiscal das prefeituras, colocando em risco o cumprimento de diretrizes da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF), sendo estimado que o reajuste trará um impacto anual 
de R$ 19,4 bilhões apenas aos cofres municipais; 

 
CONSIDERANDO que, em pesquisa realizada pela CNM no ano de 

2022, somente 31,1%, dos municípios, deram o reajuste de 33,24% definido na Portaria do 
Ministério da Educação em 2022, tendo os demais Municípios concedido percentuais 
diferentes do anunciado pelo Governo Federal, o que mostra que a medida divulgada pelo 
MEC não repercutiu em todos os Entes Municipais; 
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CONSIDERANDO que a estimativa do impacto financeiro do reajuste 

do piso do magistério para 2023 no estado do Maranhão será de R$ 1.022.273.558,00 (um 
bilhão, vinte e dois milhões, duzentos e setenta e três mil, quinhentos e cinquenta e oito 
reais); 
 

Diante das considerações acima, vem elaborar a presente NOTA 
TÉCNICA, visando orientar os municípios filiados, quanto ao tema, nos seguintes termos:  
 

1. A questão é delicada, uma vez que a maioria dos municípios não reúnem 
condições financeiras para suportar esse crescimento dos gastos com pessoal, 
decorrente da elevação do piso do magistério realizada com base no 
crescimento do valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente, o qual 
tem sido sempre superior ao crescimento da própria receita do Fundo. Entre 
2009 e 2023, a receita do Fundeb aumentou 255,9% enquanto o reajuste do 
piso do magistério foi de 365,3%. 
 
 

2. Dessa forma, qualquer aumento no piso nacional repercute de forma expressiva 
nas administrações municipais. A folha de pagamento do magistério representa 
algo em torno de 26% do total do gasto de pessoal e o aumento do piso 
nacional acaba influenciando de forma significativa o total de gasto com pessoal 
e o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n.º 101/2000 – 
LRF).  

 

3. Do total dos recursos que cada município recebe à título de Fundeb, a nova Lei 
estabelece que, no mínimo, 70% devem ser gastos com o pagamento da 
remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício e no 
máximo 30% com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE. No 
entanto, a maioria dos municípios maranhenses ultrapassa o percentual mínimo, 
existindo casos em que quase 100% do recurso do Fundo fica comprometido 
apenas com salários, razão pela qual os efeitos do reajuste serão, 
inevitavelmente, capilarizados em outros setores, como forma de obter recursos 
para o pagamento das folhas salariais do magistério público municipal. 

 

4. O índice proposto, muito acima da inflação medida pelo IBGE, fixada em 
5,93% pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, levará diversas 
administrações a ultrapassar o limite estabelecido pela Lei Complementar n.º 
101/2000, sendo necessário destacar que tal medida poderá comprimir ainda 
mais a receita municipal que já é insuficiente para o cumprimento das políticas 
públicas essenciais para a sociedade. 

 

5. Registre-se que, aparentemente, haveria um vácuo legislativo que coloca em 
risco a segurança jurídica de aplicação do reajuste do piso nacional do 
magistério, pois se baseia em critérios que remetem à Lei n.º 11.494/2007, do 
antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
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Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), expressamente revogada 
pela Lei n.º 14.113/2020, de regulamentação do novo FUNDEB. 

 

6. Diante disso, a FAMEM recomenda que seja considerado o valor nominal de 
R$ 4.420,55, e não o reajuste percentual, de forma indistinta e na proporção de 
14,95%, para todos os níveis e categorias dos profissionais do magistério, para 
fins de atendimento do piso estabelecido pela Portaria n.º 17/2023. Sendo este 
o caminho mais seguro, a ser considerado, levando-se em consideração o 
impacto financeiro e observância ao limite estabelecido na Lei de 
Responsabilidade Fiscal em cada ente. 

 

 
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 4.167/DF, em 27 de abril de 2011, reconheceu a 
constitucionalidade da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que fixou 
o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação 
básica. Portanto, a aplicação do percentual de atualização definido deverá 
incidir sobre o vencimento base dos profissionais do magistério público da 
educação básica, no limite do piso estabelecido pela lei de regência, vedada a 
incidência de reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, salvo 
se tiver prevista em legislação local. 

 

8. Reitera-se, nesse diapasão, que os municípios que já pagam como salário base 
valor igual ou superior a R$ 4.420,55 para 40 horas e R$ 2.210,27 para 20 horas 
semanais não estão legalmente obrigados a conceder o reajuste 
estabelecido na Portaria nº 17/2023, razão pela qual orienta-se que os gestores 
municipais adotem as  cautelas necessárias, enquanto não houver solução 
legislativa para o critério de reajuste do piso, podendo fazê-lo com observância 
à Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com a realidade local de cada ente. 

 

 
9. Por fim, não se questiona o papel e a importância dos professores, eis que se 

reconhece o trabalho valoroso e digno de todo o louvor, prestado por esses 
profissionais. Contudo, entendemos que a valorização da educação não deve ser 
traduzida meramente em salários, pois uma educação de qualidade demanda 
planejamento e articulação entre as três esferas de governo.  

 
O Departamento Jurídico da FAMEM coloca-se à disposição dos 

Municípios, por seus gestores ou representantes, para quaisquer esclarecimentos que se 
fizerem necessários, por meio dos telefones (98) 2109-5416 / 5417. 
 
 

São Luís, 25 de janeiro de 2023.  

 

DEPARTAMENTO JURÍDICO DA FAMEM 
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