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A história recente da economia brasileira nos indica que não vivemos em um período de 
bonança1, e a inflação dos últimos 5 anos acumula uma depreciação do poder de compra na 
ordem de 30%2. 

A maior parte das categorias profissionais sentiu essa perda, e é nesse contexto que se insere 
a discussão acerca dos pisos salariais como forma de aumento forçado de seus salários. Os 
enfermeiros conseguiram a aprovação no Congresso, mas esbarraram no STF. Fisioterapeutas 
e terapeutas ocupacionais seguem o mesmo caminho agora, e outras categorias vêm na mesma 
esteira, que não é exatamente uma novidade no Brasil. 

Existem legislações ainda vigentes, desde a década de 60, que preveem pisos salariais setoriais. 
A Lei nº 3.999/1961 define o salário mínimo dos médicos, técnicos laboratoristas, radiologistas e 
cirurgiões dentistas; a Lei nº 4.950-A/1966 define o salário mínimo dos engenheiros, químicos, 
arquitetos, agrônomos e veterinários. Antes da Constituição de 1988 também foi promulgada a 
Lei nº 7.394/1985, que define o salário mínimo dos técnicos em radiologia, ainda em vigência.

Após a promulgação da Constituição de 1988, os pisos salariais ganharam força em serviços 
públicos de caráter social, com a edição da Lei nº 11.738/2008, que define o piso salarial 
nacional para os profissionais do magistério público da educação básica; a Lei nº 12.994/2014 
que instituiu o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a 
endemias e, neste ano, foi promulgada a Lei nº 14.434/2022, que define o piso salarial para os 
profissionais da saúde.

Há ainda diversos projetos de lei que pretendem criar pisos salariais para outras categorias. 
Veja-se alguns exemplos:

Projeto de Lei Categoria do Piso Salarial

PL 1113/1988 Motoristas de transportes coletivos urbanos e interurbanos

PL 4928/2001 Farmacêuticos

PL 62/2007 Cobrador e Despachante ou Controlador de Tráfego nas 
empresas de transporte coletivo de passageiros

PL 4022/2008 Assistente Social

PL 2880/2008 Profissão de Cuidador de Pessoa

1 Infográficos. Gazeta do Povo. Curitiba, 29 abr. 2019, atual: 3 mar. 2021. Disponível em: https://infograficos.gazetadopovo.com.br/
economia/pib-do-brasil/
2 MATOS, Thaís. Em 5 anos, real perdeu 30% de seu poder de compra. Portal G1. São Paulo, 4 mai. 2022. Disponível em: https://g1.globo.
com/economia/noticia/2022/05/04/em-5-anos-real-perdeu-quase-30percent-de-seu-poder-de-compra.ghtml



3Nota Técnica nº 03/2022

PEC 446/2009 Serviços Policiais

PL 5592/2009 Jornalista

PL 6933/2010 Instrutor de Artes Marciais

PL 6819/2010 Nutricionistas

PL 3053/2011 Modelo de Passarela

PL 3982/2012 Radialista

PL 6875/2013 Operador de Telemarketing

PL 6822/2013 Mergulhador Comercial

PL 6601/2013 Relações Públicas

PL 5755/2013 Biólogos

PL 8053/2014 Costureiras

PL 8008/2014 Conselheiros Tutelares

PL 7765/2014 Profissional de Lanternagem e Funilaria de Veículos

PL 988/2015 Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais

PL 1015/2015 Psicólogo

PL 7042/2017 Vigilantes

PL 10865/2018 Trabalhadores nos Serviços de Coleta de Resíduos de Limpeza e 
Conservação de Áreas Públicas.

PL 10674/2018 Técnico em Necropsia

PL 10125/2018 Professor de Jiu Jitsu.

PL 6492/2019 Tecnólogo em Apicultura e Meliponicultura e a de Especialista 
em Apicultura e Meliponicultura

PL 6300/2019 Gastrônomo

PL 5063/2019 Garçom

PL 3208/2019 Agentes de Portaria

PL 2194/2019 Técnico de Imobilizações Ortopédicas

PL 1735/2019 Pedagogo

PL 1663/2019 Guardas Municipais

PL 5620/2020 Bartender, Barman e Barmaid
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PL 3536/2020 Internacionalista

PL 3636/2021 Vaqueiros

PL 1655/2021 Mergulhador Profissional e Supervisor de Mergulho

PL 538/2021 Produtor de Eventos e de Técnico de Eventos

Tendo em vista o cenário econômico e fiscal atual do Brasil e as diversas categorias que 
aguardam decisão pelo Congresso Nacional quanto aos seus pisos salariais, é importante 
explorar as consequências e custos sociais causados pela sua implementação.

Economicamente, os pisos salariais são preços mínimos instituídos pelo Governo para o 
mercado de trabalho. Considerando que o preço é o ponto de equilíbrio entre oferta e demanda, 
a previsão de preços mínimos acima dos valores praticados no mercado leva à criação de 
excedentes, isto é, força o desencontro entre a oferta e a demanda.

Com isso há restrição da curva de oferta, o que pressiona negativamente a curva de demanda. 
Em resumo, a definição de preços mínimos acima do ponto de equilíbrio, sem nenhuma 
compensação, tem por consequência a contração do mercado em que é aplicado.
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Portanto, parcela deste excedente se reflete em demissões, redução das contratações, 
precarização dos contratos de trabalho da categoria profissional (por meio da contratação 
dos profissionais qualificados para posições de menor qualificação) ou, ainda, a dispersão dos 
profissionais formados em uma área do conhecimento, mas atuantes em outros setores da 
economia.

Um exemplo da dispersão de profissionais sujeitos a pisos salariais para outros setores da 
economia são os bacharéis em engenharia, exceto os de software ou da computação, atuantes 
no mercado de dados e tecnologia da informação. Segundo a pesquisa State of Data Brazil 3 de 
2021, que entrevistou 2.645 profissionais do setor de tecnologia da informação, 22,9% daqueles 
profissionais eram formados em “outras engenharias”, não relacionadas à área da computação.

A mesma pesquisa também indica que ao menos 69,7% dos formados em “outras engenharias” 
entrevistados não recebe o piso salarial das engenharias sujeitas ao CONFEA, estabelecido em 
R$9.350,00 (nove mil, trezentos e cinquenta reais) para 2021, o que, ao menos indica, que o 
piso salarial legalmente imposto pode estar acima do preço praticado pelo mercado.

3 DATA HACKERS; VECTOR; BAIN & COMPANY. State of Data Brazil, 2021. Disponível em: https://www.stateofdata.com.br/
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No Brasil, ainda é possível evadir o regime de pisos salariais por meio de contratos de prestação 
de serviço civil, não regidos pela legislação trabalhista. Todavia, o mecanismo representa risco 
aos agentes econômicos, na medida em que caso a relação civil seja desqualificada na Justiça do 
Trabalho, com o reconhecimento de vínculo empregatício, haverá a aplicação de penalidades 
à empresa.

Já nos casos em que o piso salarial está abaixo do preço de mercado, como no caso daqueles 
profissionais cuja remuneração já seria próxima ou acima do piso salarial, a política tende a não 
provocar nenhum efeito na economia.

Exemplo desta situação é o piso salarial dos enfermeiros em relação aos servidores do 
governo do estado do Maranhão. Os dados do próprio governo maranhense indicam média 
da remuneração da categoria de R$5.336,34 (cinco mil trezentos e trinta e seis reais e trinta 
e quatro centavos), valor acima do novo piso salarial nacional, estabelecido em R$4.750,00 
(quatro mil setecentos e cinquenta reais).4

O quadro de pessoal do Maranhão também nos oferece outro exemplo sobre como salários 
artificialmente incompatíveis com o mercado distorcem a melhor alocação da mão-de-
obra. Tomando apenas por referência o novo piso salarial para auxiliares de enfermagem, de 
R$2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais), percebe-se que a média de remuneração 
no estado para essa categoria já era elevado, estando em R$2.644,00 (dois mil seiscentos e 
quarenta e quatro reais), superior, portanto, ao piso.

Contudo, salta aos olhos que o governo do estado do Maranhão possua 685 auxiliares de 
enfermagem e apenas 3 técnicos de enfermagem e 11 enfermeiros.

Em relação ao setor público brasileiro também é importante pontuar outra ordem de 
distorções causadas pelos pisos salariais, caracterizada pelo aumento dos salários dos atuais 
servidores em detrimento do aumento do quadro de pessoal, independentemente da demanda 
por mão-de-obra verificada ou de outras necessidades mais proeminentes.

Indicativo dessa distorção são os argumentos apresentados pelo município de Santana do 
Livramento na ação ajuizada perante a Justiça Federal do Rio Grande do Sul, nº 5001153-
84.2022.4.04.7106/RS, em face da União, buscando anular o reajuste do piso salarial dos 
profissionais da educação. Entre outras supostas ilegalidades, o município sustenta que a 
majoração dos salários no percentual determinado pela legislação federal implicaria em 

4 ESTADO DO MARANHÃO. Portal da Transparência do Estado do Maranhão. Folha Salarial de Julho. Disponível em: http://dados.ma.gov.br/
sites/default/files/FOLHA-2022-07.csv
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“inviável impacto orçamentário e financeiro”, o que o levaria a também descumprir os limites 
impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal com remuneração de pessoal.

Neste sentido, ainda que necessite, o município não poderá aumentar o efetivo em outras 
áreas, situação agravada pelas limitações das hipóteses de demissão, mesmo nos cenários de 
restrição fiscal, em razão da estabilidade dos servidores públicos. Logo, os gestores públicos 
têm pouca flexibilidade para adequação do seu quadro de pessoal às necessidades imediatas da 
população.

Por fim, destaca-se que a política de preços mínimos não atinge exclusivamente as categorias 
profissionais que a detém. As distorções expostas anteriormente atraem custos para a economia 
que tendem a majorar o valor dos produtos finais vendidos aos consumidores.

Como exemplo de custos que atingem diretamente os agentes econômicos pode-se pontuar 
o próprio aumento da folha salarial ou, caso utilize-se algum mecanismo de evasão do regime 
dos pisos, o aumento do risco de contencioso trabalhista.

Todavia, há também aumento dos custos do Estado no exercício do poder de polícia, com 
a fiscalização do cumprimento dos pisos salariais e a aplicação de penalidades aos agentes 
econômicos que o descumprirem. São custos marginais atinentes à manutenção da Justiça do 
Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, que pressionam o aumento de 
impostos.

Conclui-se, que o resultado da política de pisos salariais é, no geral, o aumento do salário 
para os atuais empregados destas categorias, com destaque aos funcionários públicos - que 
não podem ser demitidos - e, em contrapartida, a tendência à demissão no setor privado, a 
não contratação em ambos os setores e à precarização dos contratos de trabalho das categorias 
com piso salarial, bem como desincentivo à entrada de novos profissionais no mercado de 
trabalho. Há também razão para pressão inflacionária nos setores, mas seria necessário maior 
aprofundamento na hipótese para validação.
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