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EXTRA CLASSE Junho/2011

o dia 28 de maio, o Sinpro/RS realizou 
painel sobre Fator Previdenciário e De-
saposentação, no auditório da Sede Es-
tadual da entidade, em Porto Alegre. 
Foi painelista o advogado José Pinto 

da Motta Filho, de Brasília, consultor legislativo 
do Senado Federal. Ele falou para um auditório 
lotado com mais de uma centena de professores 
da rede privada, tanto da ativa, como aposentados.

DESAPOSENTAÇÃO – Sobre o tema 
“desaposentação”, Motta Filho explicou “que por 
não haver expediente administrativo no INSS 
para esta demanda, é necessário buscá-la na Jus-
tiça”. Segundo ele, o recurso implica reverter o ato 
que concedeu a aposentadoria para melhorar o be-
nefício do aposentado. “Trata-se de desfazer a apo-
sentadoria para buscar uma nova aposentadoria em 
melhores condições com base nas contribuições que 
o aposentado na ativa continuou efetuando”, diz.

O advogado também relatou que este pleito já 
evoluiu no âmbito judicial, tendo o STJ superado o 

entendimento inicial que determinava a devolução 
dos valores recebidos durante a primeira aposen-
tadoria. O assunto está atualmente no STF, onde 
o relator da matéria, o ministro Marco Aurélio de 
Mello, já proferiu seu voto favorável à desaposenta-
ção. Depois disso, houve pedido de vistas pelo mi-
nistro José Dias Toffolli.

FATOR PREVIDENCIÁRIO – Referente 
ao Fator Previdenciário, Mota Filho afirmou que 

dificilmente ocorrerá a sua revogação integral, por 
já ter sido considerada constitucional pelo Supre-
mo. Porém, projeto que tramita no Legislativo, caso 
aprovado, prevê que se possa optar ou não pelo mes-
mo, no momento da aposentadoria.                                         

APAEPERS – Ao final do evento, foi consti-
tuída uma diretoria com vistas à reestruturação da 
Associação dos Professores Aposentados do Ensi-
no Privado (Apaepers) integrada por: Ana Emilia 
Bered Pereira, Ana Tomazzi, Cleonice Guerra, Da-
goberto Ávila, Gloria Bittencourt, Hermerngarda 
Cavalheiro, João Batista de Barros, Maria Cristina 
Viera, Maria Lúcia Coelho Corrêa, Rosane Rodri-
guez, Rossana Fraga Benites.

    DEBATE – Diante do grande interesse nas 
questões referentes à aposentadoria e especificamen-
te nos temas Fator Previdenciário e Desaposentação, a 
direção do Sinpro/RS promoverá, em parceria com 
a Apaepers, novos eventos e discussões. A palestra 
pode ser assistida em vídeo, integralmente do site do 
Sindicato www.sinprors.org.br/paineldesaposentacao

Painel sobre Desaposentação e Fator Previdenciário                       
lotou o auditório do Sindicato no final de maio

N

s professores empregados nas Institui-
ções Privadas de Ensino do RS já têm 
uma nova Convenção Coletiva com vi-
gência até março de 2012. 
As cláusulas econômicas, de condições 

de trabalho e de reflexo econômico foram renova-
das, sendo que sua aplicação não sofreu qualquer 
interrupção.

O reajuste salarial previsto é de 7,36%, con-
siderando a reposição das perdas do INPC e au-
mento real e deve ser calculado considerando o 
valor dos salários de março de 2010:
– em março de 2011,  acrescentar 6,36% sobre o 
salário de março de 2010;
– em maio de 2011, acrescentar 7% sobre o salário 
de março de 2010;

– em janeiro de 2012, acrescentar 7,36% sobre o 
salário de março de 2010.

O cálculo é muito simples, para que os pro-
fessores possam acompanhar a evolução de sua 
hora-aula basta aplicar os índices sobre a hora-
aula recebida em março de 2010.

Março de 2011 = hora-aula de março de 2010 X 1,0636;
Maio de 2011 = hora-aula de março de 2010 X 1,07;
Janeiro de 2012 = hora-aula de março de 2010 X 1,0736.

O salário será calculado considerando o valor 
da hora-aula, o repouso semanal remunerado de 
1/6 e o mês de 4,5 semanas. O mesmo reajuste 
deve ser aplicado aos pisos salariais e ao reembolso 
creches que passa a ter os seguintes valores:

– a partir de 1º de março de 2011 no valor de R$ 
155,62;
– a partir de 1º de maio de 2011 no valor de R$ 
156,55;
– a partir de 1º de janeiro de 2012 no valor de R$ 
157,08.

A Convenção Coletiva de Trabalho – CCT 
firmada com o Sinepe/RS abrange todos os pro-
fessores empregados na rede privada de ensino no 
estado, da Educação Infantil à Superior, incluindo 
os professores de cursos livres, de Educação Pro-
fissional e Educação de Jovens e Adultos, bem 
como seus respectivos empregadores.
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Motta Filho esclareceu dúvidas da categoria 
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