
Sinpro/RS reformulou e aperfeiçoou 
o Ranking Salarial dos Professores 
do Ensino Privado do Rio Grande do 
Sul e está reativando este serviço no 
site do Sindicato a partir de agosto 

(www.sinprors.org.br/ranking). Nele são divul-
gados os valores hora/aula praticados no 
mercado do ensino privado gaúcho a partir de 
levantamento feito junto às instituições. Os 
valores estão atualizados conforme reajuste 
previsto na Convenção Coletiva de Trabalho 
2011, entre Sinpro/RS e Sinepe/RS, para os 
estabelecimentos de Educação Básica e Superior.

O ranking considera apenas as instituições 
que pagam acima do piso e conta com filtros 
por mantenedora, regional (do Sindicato), 
cidade ou nível de ensino, além de permitir 
outros cruzamentos, em uma região ou cidade 

específica. “Na medida em que a questão salarial 
está posta como centro da luta dos professores 
do ensino privado, este ranking tem por objetivo 
estimular e subsidiar o debate sobre esse 
tema entre os professores”, explica o diretor 
do Sinpro/RS, Marcos Fuhr. Segundo ele, a 
luta por melhores salários não se restringe às 
negociações com os sindicatos patronais, mas 
também compreende conquistas mais específicas 
por instituição. “Essa ferramenta se tornou um 
importante instrumento de informação e por 
isso a dinamizamos em nosso site para que os 
docentes possam, a partir das informações 
ali encontradas, refletir, fazer comparações 
e discutir a respeito. Na verdade, o mercado 
paga valores muito diferenciados e em algumas 
situações apresentam discrepâncias que não se 
justificam”, conclui Fuhr.
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O

STF garante o direito ao reajuste do Teto Previdenciário
ESPAÇO JURÍDICO

O

Departamento Jurídico Sinpro/RS – juridico@sinprors.org.br 

RANKING SALARIAL 2011

Supremo Tribunal Federal (STF) pu-
blicou a decisão que reconhece o di-
reito à revisão para quem se aposentou 
entre 1995 e 2003, mas teve o salário 

de benefício limitado ao teto previdenciário 
da época da concessão.

Em 12 de 1998 foi publicada a emenda 
constitucional nº 20 que alterou o teto da Previ-
dência Social de R$ 1.081,50 para R$ 1.200,00. 
Contudo o novo valor foi aplicado somente para 
os segurados que se aposentaram a partir desta 
data. Da mesma forma, a EC n° 41 de 2003, 

modificou o teto para R$ 2.400,00.
Desta forma, segurados que se aposentaram 

de 1995 até 2003, com benefício limitado ao 
teto da Previdência Social, devem ter seu bene-
fício revisado através da majoração, de acordo 
com a alteração promovida pelas emendas cons-
titucionais.

Os segurados que têm direito ao reajuste não 
precisarão recorrer à Justiça para ter esse au-
mento. Primeiramente, é preciso procurar uma 
agência do INSS, para verificar se o aposenta-
do tem direito à revisão. O INSS deverá fazer o 

pagamento de forma administrativa. Contudo, 
no caso de resposta negativa do Instituto, é in-
teressante procurar advogado especializado para 
analisar seu direito. 

O atendimento previdenciário é realizado na 
sede do Sinpro/RS na quarta e na sexta-feira à 
tarde e no escritório credenciado na segunda-
feira pela manhã. Para agendar atendimento 
ligar para o fone 3061-4880 (AVM Advogados 
Associados).
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No início de agosto, o Sinpro/RS 
também distribuirá uma nova publicação 
aos professores do ensino privado que atuam 
nas escolas que formam a base do Sinepe/
RS (Educação Básica e Superior). Trata-se 
do Em Foco, veículo que destacará, a cada 

edição, um aspecto da relação contratual 
dos professores com as escolas. Nesta 
primeira edição, a questão central é o salário 
e sua composição.  O diretor do Sinpro/RS,  
Marcos Fuhr, afirma que a partir da interação 
que o Sindicato tem com os professores 

foi constatado que muitos desconhecem a 
forma de cálculo do seus salários mensais. 
“A publicação apresenta de forma didática 
essas informações, além de sistematizar 
melhor para o professor a composição da sua 
remuneração”, explica. 

Em foco – a composição dos salários


