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Quinta-feira  

STF vai definir momento de aplicação do teto em 
pensão por morte de servidor público 

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) vai definir se o teto remune-
ratório do serviço público deve ser 
aplicado antes ou depois do redutor 
da pensão por morte de servidor 
público. A questão é objeto do Re-
curso Extraordinário do Agravo 
(ARE) 1314490, que teve repercus-
são geral reconhecida (Tema 1167).  

 
Renda bruta  

O recurso foi interposto pela 
São Paulo Previdência (SP-Prev) 
contra decisão do Tribunal de Justi-
ça do Estado de São Paulo (TJ-SP). 
De acordo com o tribunal local, a 
base de cálculo da pensão por morte 
é a renda bruta do servidor falecido 
(artigo 40, parágrafo 7º, incisos I e 
II, Constituição Federal, na redação 
dada pela Emenda Constitucional 
41/2003), e o teto remuneratório só 
deve ser aplicado caso o benefício 
previdenciário exceda o limite re-
muneratório.  

Segundo o TJ-SP, esse enten-
dimento está em harmonia com o 
decidido pelo STF no Recurso Extra-
ordinário 675978 (Tema 639), quan-
do se concluiu que, para fins de defi-
nição da base de cálculo dos descon-
tos previdenciários e do Imposto de 
Renda, o teto deve incidir sobre a 
renda bruta do servidor público.  

 
Redutor  

No recurso extraordinário, a 
SP-Prev sustenta que a forma de 
cálculo prevista na EC 41 para ser-
vidores com remunerações acima 
do teto do Regime Geral da Previ-
dência Social (RGPS) visa reduzir o 
valor dos proventos dos pensionis-
tas, para que sejam inferiores ao 
valor da remuneração ou do pro-
vento do instituidor. Também alega 
que, no RE 675978, o Supremo 
apenas limitou a contribuição previ-
denciária ao teto constitucional e 
definiu que este montante deveria 

servir de base de cálculo para a pen-
são, diante do caráter contributivo 
do regime previdenciário.  

Para a SP-Prev, o método de 
cálculo estabelecido pelo TJ-SP 
desvirtuaria a finalidade do texto 
constitucional. Afirma, ainda, que a 
decisão deste processo poderá re-
presentar, apenas no Estado de São 
Paulo, impacto de mais de R$ 1,3 
bilhão em 10 anos, e que haveria 
impacto significativo em todo país.  

 
Momento de incidência do teto  

Em manifestação pelo reco-
nhecimento da repercussão geral, o 
presidente do STF, ministro Luiz 
Fux, afirmou que compete ao Supre-
mo decidir sobre a correta interpreta-
ção das normas constitucionais 
(artigos 37, inciso XI, e 40, parágrafo 
7º) no cálculo da pensão por morte 
deixada por servidor falecido após a 
Emenda Constitucional 41/2003 e 
definir se o teto remuneratório deve 
incidir antes ou depois do redutor da 
pensão previsto na emenda.  

Fux ressaltou que a contro-
vérsia constitucional ultrapassa os 

interesses das partes, sendo relevan-
te do ponto de vista econômico, 
político, social e jurídico, diante do 
potencial impacto em outros casos 
relativos à instituição de pensão por 
morte por regimes próprios de pre-
vidência do servidor não somente 
em São Paulo, mas em outros esta-
dos.  

 
Demanda repetitiva  

O ministro destacou a rele-
vância do caso também sob o aspec-
to processual, em razão de sua trami-
tação qualificada na origem por 
meio do Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas (IRDR), fer-
ramenta processual que insere os 
juízes de primeira instância e os tri-
bunais de segunda instância na parti-
cipação efetiva da formação de pre-
cedentes vinculantes no Supremo e 
no Superior Tribunal de Justiça.  

Por unanimidade, o Tribunal 
reconheceu a existência de reper-
cussão geral da questão constitucio-
nal suscitada. Não se manifestou o 
ministro Gilmar Mendes. 
Fonte: Assessoria de Imprensa do STF 
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Maioria dos trabalhadores negros vive com até 
um salário mínimo, revela pesquisa 

Dos 30,2 milhões de brasi-
leiros que recebem até um salá-
rio mínimo (SM) por mês, quase 
20 milhões são pessoas negras, 
revela estudo feito pela consulto-
ria Idados, a partir dados da Pes-
quisa Nacional por Amostra de 
Domicílio (Pnad) do IBGE, do 
segundo trimestre de 2021. 

É um recorde quando se 
compara com os trimestres ante-
riores. Hoje, 43,1% dos negros 
ocupados recebem até R$ 1.100. 
No quarto trimestre de 2015, no 
melhor momento da série histó-
rica, eram 34,4%. 

Já entre pessoas brancas o 
percentual dos que ganhama até 
um SM é de apenas 24,1% e de 
outras raças, 28,2%. 

Segundo dados do IBGE, a 
população negra representa mais 
de 54% dos brasileiros. O estudo 
divulgado pela IDados destaca que 
dessa parcela, são mais de 46 mi-
lhões de pessoas negras ocupadas 
no mercado de trabalho. 

Do total de trabalhadores 
ocupados no Brasil, de todas as 
raças, 34,4% recebem até um 
salário mínimo – o patamar tam-
bém é o mais alto já apurado 

desde o início da série históri-
ca, em 2012. 

Quanto à escolaridade, 
69,2% dos que recebem até um 
salário mínimo não tiveram aces-
so aos estudos.  

Outro dado preocupante 
aponta que, entre indivíduos 
com ensino superior completo, 
13,4% recebem um salário mí-
nimo. Em 2012, esse percentu-
al era de 8,9%. Isso significa 
que mesmo os que se gradua-
ram continuam a receber salá-
rios baixíssimos. 

Fonte: CUT 

Inscrições para vagas ociosas do 
SISU seguem até 24 de setembro 

 

A Pró-Reitoria de Ensino e 
Assuntos Estudantis do Instituto 
Federal do Maranhão (Prenae/
IFMA), publicou, na noite desta 
terça-feira (22) o Edital nº 
66/2021, que promove alterações 
no cronograma e no total de va-
gas em da Chamada Oral do SI-
SU 2021/2.  Com a retificação, a 
oferta é de 194 vagas em cursos 
de bacharelado, tecnólogo e licen-
ciatura estão em oferta nos campi 
de Açailândia, Bacabal, Barra do 
Corda, Barreirinhas, Buriticupu, 
Caxias, Coelho Neto e Imperatriz.  
Os interessados em participar da 
chamada às vagas não ocupadas 

da seleção devem se cadastrar em 
formulário eletrônico até o dia 24 
de setembro (portal.ifma.edu.br). 

 
Habilitação e Requisitos 

Podem participar da chamada 
todos os candidatos que foram clas-
sificados e constam na lista da cha-
mada regular quanto na lista de es-
pera dos cursos do IFMA. Para par-
ticipar os candidatos devem ainda: 

Preencher os dados solicita-
dos e enviar toda a documentação 
exigida de acordo com o sistema 
de vagas escolhido durante a ins-
crição (conforme Item 5 deste Edi-
tal), no formulário eletrônico; 

Na habilitação, deve-se 
proceder ao envio digitalizado de 
toda a documentação exigida 
conforme relações e orientações 
disponíveis no item 5 do edital; 

Não será permitido ao can-
didato se habilitar à vaga em cur-
so/cota/turno diferentes da cons-
tante na Lista de Selecionados e 
na Lista de Espera, disponibiliza-
da pelo SISU 2021.2. 

Com a alteração no crono-
grama, a relação de candidatos 
inscritos e habilitados será divul-
gada no dia 27 de setembro no 
portal do IFMA. Já no dia 28, às 
17h, ocorrerá a chamada oral pú-
blica 0n-line para matrícula nas 
vagas não preenchidas do SISU 
2021/2, com transmissão no Ca-
nal da TV IFMA no Youtube. 

Fonte: IFMA  

https://napressao.org.br/campanha/diga-nao-a-reforma-administrativa

