
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1671058 - RJ (2020/0048696-0)

RELATORA : MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES
AGRAVANTE : SINDICATO DOS SERVIDORES DO COLEGIO PEDRO II
ADVOGADO : VERONICA DE ARAUJO TRIANI - RJ186247
AGRAVADO : COLÉGIO PEDRO II

DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Especial, interposto pelo SINDICATO 
DOS SERVIDORES DO COLEGIO PEDRO II, em 26/11/2019, contra decisão do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que inadmitiu o Recurso Especial, 
manejado com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra 
acórdão assim ementado:
 

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE 
SABERES E COMPETÊNCIA. EXIGÊNCIA DE EFETIVO DESEMPENHO 
DE ATIVIDADES ACADÊMICAS PARA PERCEPÇÃO DO ADICIONAL. 
EXTENSÃO PARA APOSENTADOS ANTES DE 1.3.2013. 
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
1. Apelação contra sentença que julga procedente o pedido de 
reconhecimento do direito ao pagamento de Reconhecimento de Saberes e 
Competências (RSC) para servidores públicos aposentados em data anterior 
à vigência da Lei 12.772/2012.
2. Os sindicatos têm legitimidade extraordinária para defender em juízo os 
direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que 
representam, independentemente de autorização dos substituídos (STF, 1ª 
Turma, RE 1047503 AgR / DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJE 
14.12.2017; e STF, 1ª turma, AI 863956 AgR / MG, Rel. Min. EDSON 
FACHIN, DJE 23.9.2016).
3. Em ação de caráter coletivo proposta por entidade sindical na defesa dos 
interesses de seus associados, a eficácia da decisão tem abrangência 
apenas sobre os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, 
domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator (STJ, 1ª 
Turma, AgInt no REsp 1536151/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, DJE 14.12.2017)
4. O pagamento feito de forma periódica e submetido à comprovação da 
realização de atividades acadêmicas discriminadas pela respectiva 
instituição de ensino, atribui ao Reconhecimento de Sabores e 
Competências (RSC) a natureza de gratificação propter laborem, sendo 
devida apenas aos servidores em exercício a partir 1.3.2013, quando ocorreu 
a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, 
conforme art. 1º da Lei 12.772/2012 (TRF2, 8ª Turma Especializada, AC 
0008042- 38.2015.4.02.5103, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA 
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SILVA, E-DJF2R 10.3.2017; e TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 0116760-
32.2015.4.02.5103, Rel. Des. Fed. REIS FRIEDE, E-DJF2R 28.9.2017)
5. Honorários advocatícios fixados em prol do apelante em 10% sobre o 
valor atualizado da causa (RS 57.000,00 em maio de 2017), na forma do art. 
85, §§ 4º, III, e 11, do CPC/2015.
6. Apelação e remessa necessária providas" (fl. 316e).

 
O acórdão em questão foi objeto de Embargos de Declaração, da parte 

ora agravante (fls. 319/321e), que foram rejeitados, e do Colégio Pedro II (fls. 
326/328e), os quais restaram providos "tão-somente para sanar a omissão 
apontada", sem efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa:
 

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. 
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de suprir suposta omissão 
do acórdão recorrido.
2. Recurso cabível nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro 
material, tendo como finalidade esclarecer, completar e aperfeiçoar as 
decisões judiciais, prestando-se a corrigir distorções do ato judicial que 
podem comprometer sua utilidade.
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar a tese estritamente sob a 
ótica propugnada pelas partes se encontrou outros fundamentos suficientes 
à solução da controvérsia (STJ, 1ª Seção. EDcl nos EREsp 1240899. Rel. 
Min. OG FERNANDES, DJe 1.2.2018).
4. Pretensão de rediscutir o mérito da lide. expediente vedado no âmbito de 
embargos de declaração. A divergência subjetiva, resultante de sua própria 
interpretação jurídica, não justifica a utilização dos embargos declaratórios 
(TRF2. 5ª Turma Especializada. EDcl na APELREEX 0143561- 
25.2014.4.02.5101. E-DJF2R 4 10.2018).
5. Omissão suprida para consignar que a ausência da apresentação de lista 
dos substituídos pelo sindicato não viola os princípios da ampla defesa e 
contraditório, tendo em vista que, conforme entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça, as entidades sindicais detêm legitimidade para atuar 
judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que 
representam, independente de autorização expressa ou relação nominal 
(STJ, 2ª Turma. REsp 1709441, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 
19.12.2017).
6. Embargos de declaração do demandante não providos. Embargos de 
declaração do demandado providos, sem efeitos infringentes" (fl. 341e).

 
Sustenta a parte agravante, nas razões do Recurso Especial, além da 

divergência jurisprudencial, violação aos arts. 16, 17 e 18 da Lei 12.772/2012, 
art. 117, da Lei 11.784/2008, 189, da Lei 8.112/90, e 98 do Código de Defesa do 
Consumidor, nos seguintes termos:
 

"DA VIOLAÇÃO AO ART. 98 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
E DIVERGENCIA COM ENTENDIMENTO DO EG. SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTICA - AMPLA SUBSTITUICÃO SINDICAL
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O juízo na prática com sua decisão negou a legitimidade ativa do Sindicato 
para ajuizar ações coletivas com ampla substituição, contra o que assegura 
o artigo 8º, inciso III da CF.
A ação coletiva ajuizada pelo sindicato não se confunde com uma ação civil 
pública que deva ser executada apenas em cartas de sentença dos 
interessados. Mas mesmo se entendesse o juízo que as ações coletivas 
regem-se pelo artigo 98 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista 
a previsão do artigo 21 da Lei 7.347/85, ainda assim, permaneceria aberta a 
possibilidade da parte autora optar pelo procedimento a adotar no momento 
da execução do julgado: ou o prosseguimento no processo com a execução 
coletiva ou o ajuizamento de outras execuções com base em cartas de 
sentença para parte da categoria, tramitando em dependência.
Mas esta é uma faculdade do autor decidir, não significando que o Sindicato 
não tenha legitimidade para promover a liquidação do julgado.
(...)
DA CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 16, 17 E 18 DA LEI Nº 12.772/2012, 
ART. 117, DA LEI Nº 11.784/2008 E AO ART. 189, DA LEI Nº 8.112/90
Os substituídos, na qualidade de servidores públicos federais, têm suas 
relações funcionais disciplinadas pela Lei nº 8.112/90 (Regime Jurídico 
Único). São professores aposentados e pensionistas do Magistério de 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) do Colégio Pedro II, tendo 
iniciado o pagamento da aposentadoria/pensão antes de 1º de março de 
2013.
Compõe seus proventos de aposentadoria e as pensões a parcela 
denominada Retribuição por Titulação - RT, que é devida aos docentes da 
carreira do EBTT em razão da qualificação que possuem. Desde a criação 
da parcela, em 2008, era a mesma concedida somente com base na 
titulação formal obtida pelo servidor.
Entretanto, com o advento da Lei 12.772/2012, foi criada uma modalidade 
alternativa de concessão, denominada Reconhecimento de Saberes e 
Competência - RSC, com base na aferição dos conhecimentos e habilidades 
do servidor, desenvolvidos ao longo de suas experiências individual e 
profissional, bem como o exercício das atividades acadêmicas de ensino, 
pesquisa e extensão. Assim, passou a ser possível valorar também a 
experiência e atuação acadêmica do professor, em complemento à titulação 
formal por ele obtida, para o fim de conceder a RT na forma do artigo 18 da 
Lei nº 12.772/12.
Com fundamento em tal previsão, alguns servidores substituídos, 
aposentados anteriormente a 1º de março de 2013, requereram 
administrativamente junto ao Réu a concessão do RSC por entender que 
preencheram todos os requisitos.
No entanto, mesmo antes de apreciar os documentos dos docentes 
aposentados e dos pensionistas, a Comissão Permanente de Pessoal 
Docente do Colégio Pedro II - CPPD, vem emitindo decisões contrárias à 
concessão da vantagem a quem se aposentou antes de março de 2013. 
Para tanto, utiliza como base parecer oriundo da Advocacia Geral da União, 
presente na Nota nº. 103/2015/CGAA/CONJUR-MEC/CGU/AGU, motivo pelo 
qual o benefício não poderia ser concedido porque os servidores teriam se 
aposentado antes de 1º de março de 2013.
(...)
Nesse sentido, a r. sentença julgou procedente a ação pelos seguintes 
fundamentos:
(...)
Como narrado, a r. sentença foi incorretamente reformada em segunda 
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instância. Restaram assim violados os dispositivos supramencionados. 
Vejamos as razões:
A Lei n. 11.784/2008 dispunha sobre a estruturação do Plano de Carreira e 
Cargos de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Estabelecia 
em seu art. 114 que a estrutura remuneratória dos titulares de cargos 
integrantes do Plano de Carreira e Cargos de Magistério do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico seria integrada pela Retribuição por Titulação (RT). 
Em seu art. 117 assim dispunha sobre a RT:
(...)
Posteriormente, editou-se a Lei n. 12.772/2012, cujo conteúdo traz Cargos 
de Magistério Federal então criado. Contemplada pelo Capítulo IV, a 
estrutura remuneratória passou a ser assim regulamentada:
(...)
A nova Lei instituiu o Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC, 
possibilitando que o pagamento da RT não se dê apenas com base na 
titulação formal do docente, mas considere também outros aspectos. 
Determinou, ainda, a criação de um Conselho Permanente para 
Reconhecimento de Saberes e Competências no âmbito do Ministério da 
Educação, com a finalidade de estabelecer os procedimentos para a 
concessão do RSC:
(...)
Logo, para fins de percepção da RT, será considerada a equivalência da 
titulação exigida com o Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC, 
devendo ser concedido pela instituição de lotação do servidor em três níveis 
e da seguinte forma:
- RSC-I: diploma de graduação somado ao RSC-I equivalerá a titulação de 
especialização;
- RSC-II: certificado de pós-graduação lato sensu somado ao RSC-II 
equivalerá ao mestrado;
- RSC-III: titulação de mestre somada ao RSC-III equivalerá ao doutorado.
Desta análise já é possível aferir que a RSC é uma forma alternativa de se 
alcançar a RT e que a RT é concedida aos servidores aposentados e 
pensionistas desde que os requisitos para a sua aquisição tenham ocorrido 
antes da inativação do servidor. Não há, como se pode notar, qualquer tipo 
de limitação à data de inativação ou concessão da pensão!
(...)
Como se pode notar, o v. acórdão cria restrição que a Lei não cria ao 
impossibilitar o pagamento da RT aos servidores que se inativaram antes da 
vigência da Lei 12.772/2012, mas que adquiriram os requisitos para a 
obtenção da RT antes de sua inativação. Ainda que o alcance da RT se dê 
por meio do Reconhecimento de Sabres e Competências devidamente 
aplicados em sala de aula quando da atividade do servidor, trata-se da 
mesma forma, de obtenção da RT
(...)
Portanto, é evidente que é um direito do servidor inativo o reconhecimento 
da extensão do direito ao RSC em relação às atividades por eles 
desempenhadas quando na ativa, por ausente vedação legal e por previsão 
de consideração da RT no cálculo dos proventos de aposentadoria e das 
pensões.
(...)
Há de se mencionar ainda que se para os inativos em geral o v. acórdão já 
viola dispositivos federais, é certo que para aqueles contemplados pela regra 
da paridade, há ainda mais uma violação, qual seja, ao art. 189 da Lei 
8.112/90" (fls. 352/376e).
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Requer, ao final, que "seja dado provimento ao presente Recurso Especial 

para que seja reformado o v. acórdão regional para julgar totalmente procedente 
a demanda" (fl. 376e).

Contrarrazões, a fls. 406/413e.
Inadmitido o Recurso Especial (fls. 431/434e), foi interposto o presente 

Agravo (fls. 471/510e).
Contraminuta, a fls. 519/527e.
De início, apesar da recorrente ter sustentado a suposta violação ao art. 

98 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), observa-se que a 
matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que atrai incidência da 
Súmula 211 do STJ, "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a 
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal 
a quo".

Nesse sentido:
 

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCESSIONÁRIA. 
COBRANÇA PELA UTILIZAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO. SÚMULAS 5 E 
7/STJ. DISPOSITIVOS DE LEI NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULAS 
211/STJ E 282/STF. CONTROVÉRSIA FUNDAMENTADA EM LEI LOCAL. 
SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 8°, 
467, 468, 469, 471, I, 509, 927, III, 1.036 e 1.039 do Código de Processo 
Civil; e aos arts. 99, 103, 206, § 5°, e 1.229 do Código Civil, pois a tese a 
eles conexa não foi analisada pelo acórdão hostilizado. Assim, 
perquirir, nesta via estreita, a ofensa às referidas normas, sem que se 
tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência 
constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que 
objetiva evitar a supressão de instância. No ensejo, confira-se o teor da 
Súmula 282 do STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando 
não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.' No 
mesmo sentido, os enunciados das Súmulas 211 do STJ e 356 do STF.
(...) 6. Agravo Interno não provido" (STJ, AgInt no AREsp 1.696.769/SP, Rel. 
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/03/2021).

 
No mais, a irresignação merece prosperar.
Confira-se, no que interessa, o acórdão recorrido:

 
"Quanto à questão de fundo, cinge-se a controvérsia dos presentes autos 
sobre a extensão do direito de percepção da gratificação de Reconhecimento 
de Saberes e Competências (RSC) de que trata a Lei 12.772/2012 aos 
professores aposentados do magistério de ensino básico, técnico e 
tecnológico.
O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido reconhecendo que não 
há impeditivo legal na extensão dos efeitos da Lei 12.772/2012 aos 
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servidores aposentados cm data anterior à sua vigência, entretanto, a 
posição adotada pelo TRF2 atribui à referida gratificação a natureza propter 
laborem, cujo pagamento ocorre de forma periódica, mediante comprovação 
da realização de atividades acadêmicas discriminadas pela instituição de 
ensino.
(...) Desse modo, não cabe cogitar da aplicabilidade da regra de paridade 
para aposentados e pensionistas, pois a gratificação de Reconhecimento de 
Saberes e Competências (RSC) somente deve ser paga aos servidores que 
desempenharam, no exercício de seu cargo, atividades acadêmicas a partir 
1.3.2013, quando ocorreu a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de 
Magistério Federal, conforme art. 1º da Lei 12.772/2012, não abrangendo os 
servidores públicos que passaram para a inatividade em data anterior.
Em conclusão, a decisão recorrida merece reforma para julgar 
improcedentes os pedidos formulados pelo apelado" (fls. 313/315e).

 
No caso, verifica-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a 

vantagem correspondente ao reconhecimento da Reconhecimento de Saberes e 
Competências - RSC não se trata de retribuição por produtividade alcançada 
durante o exercício da função, ou seja, não corresponde a uma gratificação 
'propter laborem', mas sim a uma verba paga de modo linear e genérico aos 
professores em atividade, de modo que deve ser reconhecido o direito dos 
servidores inativos - embora aposentados anteriormente à vigência da Lei 
12.772/2012, mas que preenchem os requisitos legais exigidos - à concessão do 
RSC, para fins de cálculo da Retribuição por Titulação - RT.

Para melhor compreensão da controvérsia, peço vênias para transcrever 
o bem lançado voto do Min. OG FERNANDES, no julgamento do REsp 
1.865.141/SC, DJe de 09/10/2020, vejamos:
 

"Pretende a recorrida, com a presente ação, a afirmação do direito à 
vantagem denominada Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) 
para o pagamento da RT a partir de 1º/3/2013, conforme reconhecido pela 
Comissão Especial de Avaliação (e-STJ, fl. 20).
A sentença julgou procedente o pedido.
O Tribunal 'a quo' negou provimento à apelação do ente público. Quanto ao 
tema do presente recurso, após reafirmar as razões da sentença, fez o 
seguinte registro (e-STJ, fls. 126-137):
(...)
Essa exposição demonstra que o julgado possui fundamentação 
constitucional e infraconstitucional.
Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, têm se 
manifestado no sentido de que, para a resolução de disputas como a 
presente, é necessário, previamente, o exame da questão infraconstitucional.
Exemplificativamente: RE 1.242.787, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, public. 
16/12/2019; RE 1.240.713, Rel. Min. Luiz Fux, public. 8/11/2019; ARE 
1.209.543, Rel. Min. Edson Fachin, public. 23/8/2019; ARE 1.203.673, Rel. 
Min. Marco Aurélio, public. 8/5/2019.
Dito isso, passo ao exame do tema infraconstitucional.
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A Lei n. 12.772/2012 dispõe, entre outras matérias, sobre o Plano de 
Carreiras e Cargos de Magistério Federal, do qual é parte a carreira de 
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Nos termos do seu art. 
16, a remuneração dos servidores é composta pelo Vencimento Básico e 
pela Retribuição de Titulação (RT), disciplinada no art. 17, de seguinte teor:
 

'Art. 17. Fica instituída a RT, devida ao docente integrante do Plano de 
Carreiras e Cargos de Magistério Federal em conformidade com a 
Carreira, cargo, classe, nível e titulação comprovada, nos valores e 
vigência estabelecidos no Anexo IV.
§ 1º A RT será considerada no cálculo dos proventos e das pensões, 
na forma dos regramentos de regime previdenciário aplicável a cada 
caso, desde que o certificado ou o título tenham sido obtidos 
anteriormente à data da inativação.
§ 2º Os valores referentes à RT não serão percebidos 
cumulativamente para diferentes titulações ou com quaisquer outras 
Retribuições por Titulação, adicionais ou gratificações de mesma 
natureza'.
 

Observe-se que, nos termos do § 1º, a RT é considerada no cálculo dos 
proventos de aposentadoria. Sua concessão é feita de forma objetiva, com 
base em certificados ou títulos obtidos antes da aposentação.
A norma, para os cargos da Carreira de Magistério do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico, criou o instrumento denominado Reconhecimento de 
Saberes e Competências (RSC) para facilitar a aquisição do direito à RT, de 
modo que a soma de um RSC a um determinado título equivalerá a um outro 
título de natureza superior.
Confira-se a redação do art. 18:
 

'Art. 18. No caso dos ocupantes de cargos da Carreira de Magistério 
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, para fins de percepção da 
RT, será considerada a equivalência da titulação exigida com o 
Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC.
§ 1º O RSC de que trata o caput poderá ser concedido pela respectiva 
IFE de lotação do servidor em 3 (três) níveis: I - RSC-I; II - RSC-II; e III 
- RSC-III.
§ 2º A equivalência do RSC com a titulação acadêmica, 
exclusivamente para fins de percepção da RT, ocorrerá da seguinte 
forma: I - diploma de graduação somado ao RSC-I equivalerá à 
titulação de especialização; II - certificado de pós-graduação lato 
sensu somado ao RSC-II equivalerá a mestrado; e III - titulação de 
mestre somada ao RSC-III equivalerá a doutorado.
§ 3º Será criado o Conselho Permanente para Reconhecimento de 
Saberes e Competências no âmbito do Ministério da Educação, com a 
finalidade de estabelecer os procedimentos para a concessão do RSC.
§ 4º A composição do Conselho e suas competências serão 
estabelecidas em ato do Ministro da Educação. § 5º O Ministério da 
Defesa possuirá representação no Conselho de que trata o § 3º , na 
forma do ato previsto no § 4º '.
 

A concessão do RSC, observe-se, impacta no pagamento da RT.
Os pressupostos, diretrizes e procedimentos para a concessão do RSC 
estão estabelecidos na Resolução n. 1/2014 do Conselho Permanente para 
o Reconhecimento de Saberes e Competências, instituído pelo Ministério da 
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Educação (art. 1º da Portaria n. 491/2013). Seus efeitos, conforme o art. 15, 
retroagem a 1º/3/2013.
Ainda segundo a Resolução, os RSCs, de níveis I, II e III, podem ser 
concedidos pelas Instituições Federais de Ensino (IFE) por meio da 
avaliação dos seguintes itens (art. 11):
 

'I - RSC-I:
a) Experiência na área de formação e/ou atuação do docente, anterior 
ao ingresso na Instituição, contemplando o impacto de suas ações nas 
demais diretrizes dispostas para todos os níveis do RSC;
b) Cursos de capacitação na área de interesse institucional;
c) Atuação nos diversos níveis e modalidades de educação;
d) Atuação em comissões e representações institucionais, de classes e 
profissionais, contemplando o impacto de suas ações nas demais 
diretrizes dispostas para todos os níveis do RSC;
e) Produção de material didático e/ou implantação de ambientes de 
aprendizagem, nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e/ou 
inovação;
f) Atuação na gestão acadêmica e institucional, contemplando o 
impacto de suas ações nas demais diretrizes dispostas para todos os 
níveis do RSC;
g) Participação em processos seletivos, em bancas de avaliação 
acadêmica e/ou de concursos.
h) Outras graduações, na área de interesse, além daquela que o 
habilita e define o nível de RSC pretendido, no âmbito do plano de 
qualificação institucional.
II - RSC - II:
a) Orientação do corpo discente em atividades de ensino, extensão, 
pesquisa e/ou inovação;
b) Participação no desenvolvimento de protótipos, depósitos e/ou 
registros de propriedade intelectual;
c) Participação em grupos de trabalho e oficinas institucionais;
d) Participação no desenvolvimento de projetos, de interesse 
institucional, de ensino, pesquisa, extensão e/ou inovação;
e) Participação no desenvolvimento de projetos e/ou práticas 
pedagógicas de reconhecida relevância;
f) Participação na organização de eventos científicos, tecnológicos, 
esportivos, sociais e/ou culturais;
g) Outras pós-graduações lato sensu, na área de interesse, além 
daquela que o habilita e define o nível de RSC pretendido, no âmbito 
do plano de qualificação institucional.
III - RSC-III:
a) Desenvolvimento, produção e transferência de tecnologias;
b) Desenvolvimento de pesquisas e aplicação de métodos e 
tecnologias educacionais que proporcionem a interdisciplinaridade e a 
integração de conteúdos acadêmicos na educação profissional e 
tecnológica ou na educação básica;
c) Desenvolvimento de pesquisas e atividades de extensão que 
proporcionem a articulação institucional com os arranjos sociais, 
culturais e produtivos;
d) Atuação em projetos e/ou atividades em parceria com outras 
instituições;e) Atuação em atividades de assistência técnica nacional 
e/ou internacional;
f) Produção acadêmica e/ou tecnológica, nas atividades de ensino, 
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pesquisa, extensão e/ou inovação.
g) Outras pós-graduações stricto sensu, na área de interesse, além 
daquela que o habilita e define o nível de RSC pretendido, no âmbito 
do plano de qualificação institucional;
Parágrafo único - A IFE, em sua regulamentação, poderá estabelecer 
pesos de 01 (um) a 03 (três) para cada item proposto, de acordo com 
a especificidade institucional'.
 

Importantíssimo consignar que, por força do art. 7º da Resolução n. 1/2014, 
'a apresentação de atividades para obtenção do RSC independe do tempo 
em que as mesmas foram realizadas'.
Todos esses aspectos evidenciam que a vantagem correspondente ao 
reconhecimento da RSC não é uma retribuição por produtividade 
alcançada durante o exercício da função, ou seja, não corresponde a 
uma gratificação propter laborem. Seu nascedouro é, na verdade, uma 
avaliação da situação acadêmica do servidor.
O RSC, como parcela que, somada a um título de graduação, pós 
graduação ou mestrado, adianta o recebimento de uma RT, 
corresponde a uma verba paga de modo linear e genérico aos 
professores em atividade. Ou seja, não é devida em razão do exercício 
da função em condições especiais, alcançando a todos, sem exceção.
Por esse motivo, deve também ser pago aos servidores inativos, se 
afirmado o direito à paridade, como fez o acórdão recorrido.
Nesse sentido, o próprio art. 17 da Lei n. 12.772/2012, já citado, estabelece:
 

'A RT será considerada no cálculo dos proventos e das pensões, na 
forma dos regramentos de regime previdenciário aplicável a cada 
caso, desde que o certificado ou o título tenham sido obtidos 
anteriormente à data da inativação'.
 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260/SP, em regime 
de repercussão geral (Tema 139), posicionou-se:
 

'[...] pela aplicação do art. 40, § 8º, da Constituição quando a 
gratificação for extensiva a todos os servidores em atividade, 
independentemente da natureza da função exercida ou do local 
onde o serviço é prestado. É que, nas palavras do Min.
Marco Aurélio, 'a pedra de toque da incidência do preceito é saber se 
em atividade os aposentados lograriam o benefício' (RE 385.016- 
AgR/PR, Rel. Min. Marco Aurélio).
[...] Noutro caso semelhante, no julgamento do AI 518.402- AgR/PE, a 
Primeira Turma deste Tribunal concluiu que a gratificação de incentivo 
instituída pela Lei Complementar pernambucana 27/1999 deveria 
estender-se aos inativos em razão do seu caráter geral. À ocasião, o 
Relator, Min. Carlos Britto assentou que 'havendo o Tribunal de origem 
decidido que a Gratificação de Incentivo não configura hipótese de 
gratificação remuneratória do efetivo exercício de atividade especial, 
ou outra circunstância de ordem pessoal, ela deve ser estendida aos 
inativos, justamente por seu caráter genérico, pena de violação ao art. 
40, § 8º, da Magna Carta, na redação da EC 20/98'.
 

O precedente recebeu a seguinte ementa:
 

'RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E 
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PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR 
ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI 
COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE 
SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO 
SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM 
APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA 
EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE 
TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em 
caráter genérico, a todos os servidores em atividade, 
independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o 
serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição).
II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 
41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem 
direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus 
proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas 
nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.
III - Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 590.260, Rel. 
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, TRIBUNAL PLENO, julgado em 
24/6/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200 DIVULG 
22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL02379-09 PP-01917 
RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44).
 

Em idêntica direção:
 

'DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM 
RECLAMAÇÃO. TEMAS 139 E 156. REPERCUSSÃO GERAL. 
AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.
1. No julgamento dos temas 139 e 156 da repercussão geral, o 
Supremo Tribunal Federal fixou a tese de extensão de vantagens de 
natureza genérica devidas a servidores ativos aos inativos com direito 
à paridade remuneratória. 2. Não guarda relação de estrita aderência 
com aqueles julgados acórdão que deixa de estender parcelas 
remuneratórias a servidor inativo, pela constatação da natureza pro 
labore faciendo de vantagem prevista em Lei Complementar estadual 
diversa daquelas analisadas nos paradigmas invocados.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa 
prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão 
unânime' (Rcl 31.752 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira 
Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 
DIVULG 6/12/2018 PUBLIC /12/2018).
 
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE 
DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS). 
PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. TERMO FINAL. 
PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DA PRIMEIRA AVALIAÇÃO 
INDIVIDUAL DE DESEMPENHO. DIMINUIÇÃO DO VALOR PAGO EM 
RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA AVALIAÇÃO. OFENSA AO 
PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 
INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Os servidores inativos fazem jus à Gratificação de Desempenho de 
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Atividade do Seguro Social (GDASS), no mesmo índice pago aos 
ativos, até o processamento dos resultados da primeira avaliação de 
desempenho. Daí em diante, a gratificação perde o caráter genérico e 
adquire o natureza pro labore faciendo.
2. A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do 
valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas 
não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 
ARE 1.052.570-RG (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tema 983)
3. Agravo interno a que se nega provimento' (ARE 962.134 AgR, Rel. 
Min. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
25/5/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 11/6/2018 
PUBLIC 12/6/2018).
 
'Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito 
Administrativo e Constitucional. Mandado de segurança. Pretendida 
extensão a servidora inativa de gratificação atribuída a professores em 
efetivo exercício da docência na rede pública estadual de ensino. 
Possibilidade de extensão da verba aos servidores inativos, por ser ela 
dotada de caráter geral. Inteligência do art. 40, § 8º, da Constituição 
Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal aplicáveis ao caso. 
Fixação das teses. Recurso não provido.
1. A Verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, instituída pela 
LC nº 159, de 18/3/04, do Estado de Mato Grosso, constitui vantagem 
remuneratória concedida indistintamente aos professores ativos, 
sendo, portanto, extensível aos professores inativos e pensionistas, 
nos termos do art. 40, § 8º, da CF.
2. A recorrida, na condição de professora aposentada antes da EC nº 
41/2003, preencheu os requisitos constitucionais para que seja 
reconhecido o seu direito ao percebimento dessa verba.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
4. Fixação das teses do julgado, para que gerem efeitos erga omnes e 
para que os objetivos da tutela jurisdicional especial alcancem de 
forma eficiente os seus resultados jurídicos, nos seguintes termos: i) 
as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a 
determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores 
públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos 
servidores inativos e pensionistas; ii) nesses casos, a extensão 
alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes 
da publicação das Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003 e 
se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC nº 
41/2003; iii) com relação àqueles servidores que se aposentaram após 
a EC nº 41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos 
na regra de transição contida no seu art. 7º, em virtude da extinção da 
paridade integral entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8º, da CF 
para os servidores que ingressaram no serviço público após a 
publicação da referida emenda; iv) por fim, com relação aos servidores 
que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se 
aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua 
edição, é necessário observar a incidência das regras de transição 
fixadas pela EC nº 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à 
data de vigência da EC nº 41/2003, conforme decidido nos autos do 
RE nº 590.260/SP, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado 
em 24/6/09. (RE 596.962, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, TRIBUNAL 
PLENO, julgado em 21/8/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
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REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29/10/2014 
PUBLIC 30/10/2014).
 

Desta Corte, cito:
 

'PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. 
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. 
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO MILITAR. LCE 15.114/2012. 
CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS/PENSIONISTAS. 
POSSIBILIDADE, COM AS RESTRIÇÕES DA EC 47/2005. 
PRECEDENTE DO STJ E DO STF. ILEGALIDADE NÃO 
CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO 
DEMONSTRADO.
1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Ieda 
Moura de Abreu, Maria Eliene Barroso Saraiva, Francisca Eminosina 
de Oliveira, Maria de Lourdes, Valda Sena Rocha, e os menores 
impúberes Lais Farias Costa Neta, Deborah Sena Rocha e Helvécio 
Rocha Filho contra ato do Governador do Estado do Ceará e do 
Secretário de Planejamento e Gestão, pleiteando a percepção de 
Gratificação de Desempenho Militar - GDM, de cunho genérico, 
instituída pela Lei Complementar Estadual 15.114/2012, para pensão 
ocasionada por óbito. No caso, os instituidores das pensões faleceram 
após a Emenda Constitucional 41/2003 (fl. 243, e-STJ).
2. O STJ tem entendido que, 'instituída uma gratificação ou vantagem, 
de caráter genérico, paga indistintamente aos servidores da ativa, 
deve ser ela estendida aos inativos e pensionistas, conforme o art. 40, 
§ 8º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda 
Constitucional 20/98' (RMS 21.213/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves 
Lima, Quinta Turma, DJ de 24.9.2007).
3. "Desde a edição da EC 41/2003, o preceito constitucional analisado 
passou a assegurar o reajustamento dos benefícios da aposentadoria 
para preservar-lhes, em caráter permanente, seu valor real, conforme 
critérios estabelecidos em lei, mas não a paridade com os servidores 
da ativa. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, em regime de 
repercussão geral, determinou que os servidores que ingressaram no 
serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a 
referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à 
integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as 
regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 
Assim, impõe-se afastar as regras permanentes da EC 41/2003, que 
se aplicam apenas aos servidores que ingressaram no serviço público 
após a sua promulgação" (RMS 46.265/CE, Rel. Ministro Herman 
Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.6.2015).
4. O agravante não trouxe argumento capaz de infirmar os 
fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a ofensa ao direito 
líquido e certo.
5. Agravo Regimental não provido' (AgRg no RMS 46.958/CE, Rel. 
Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
17/12/2015, DJe 5/2/2016).
 

Por fim, registro que a Primeira Turma, recentemente, posicionou-se no 
sentido de que a vantagem aqui discutida deve ser reconhecida também 
aos servidores inativos. Nos precedentes, da relatoria do Ministro 
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Napoleão Nunes Maia Filho, registra-se que 'a definição do nível de 
Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC foi assegurada aos 
servidores ativos e inativos, exigindo-se, apenas, que o certificado ou o 
título tenham sido obtidos anteriormente à data da inativação, ou seja, 
serão levadas em consideração a experiência profissional e a titulação 
verificadas até a data da aposentadoria'. Confira-se, por exemplo:
 

'ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO TÉCNICO 
E TECNOLÓGICO APOSENTADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA 
DA LEI 12.772/2012 E COM DIREITO À PARIDADE. RETRIBUIÇÃO 
POR TITULAÇÃO - RT. CERTIFICADO OU TÍTULO OBTIDO ANTES 
DA INATIVAÇÃO. NÍVEL DE RECONHECIMENTO DE SABERES E 
COMPETÊNCIAS - RSC QUE DEVE SER ASSEGURADO PARA 
FINS DE CÁLCULO DA RT. RECURSO ESPECIAL DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
CATARINENSE A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO APENAS 
PARA AFASTAR A MULTA PELA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Ordinária ajuizada 
contra o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Catarinense em que se pleiteia a fixação do nível do RSC - 
Reconhecimento de Saberes e Competências, para fins de cálculo da 
Retribuição de Titulação, aos Servidores que se aposentaram antes de 
1º.3.2013 - data da regulamentação do RSC, e que possuem direito à 
paridade. 2. A questão controvertida reside na alegação do Instituto 
Federal de que o mecanismo de cálculo previsto no art. 18 da Lei 
12.772/2012, equivalência do RSC - Reconhecimento de Saberes e 
Competências, com a titulação acadêmica, restringe-se aos Servidores 
ativos e àqueles que se aposentaram a partir de 1º.3.2013, sobretudo 
por não se tratar de gratificação genérica. 3. A Corte de origem 
concluiu pela procedência do pedido formulado, ao fundamento de que 
a previsão contida nos arts. 17 e 18 da Lei 12.772/2012 assegura a 
obtenção do nível do RSC aos docentes que se aposentaram antes de 
1º.3.2013, condicionando, tão somente, que o certificado ou o título 
tenham sido obtidos anteriormente à data da inativação. 4. 
Depreende-se da previsão normativa supra transcrita que a 
definição do nível de Reconhecimento de Saberes e 
Competências - RSC, foi assegurada aos Servidores ativos e 
inativos, exigindo-se, apenas, que o certificado ou o título tenham 
sido obtidos anteriormente à data da inativação, ou seja, serão 
levados em consideração o conhecimento, as habilidades e as 
atividades acadêmicas desenvolvidas pelo docente no curso de 
sua carreira. 5. Nesse contexto, vale a pena ressaltar que a Lei 
12.772/2012 não fez distinção entre o mecanismo a ser observado 
para o cálculo da Retribuição por Titulação, com base no RSC, 
pelo fato de o docente encontrar-se na ativa ou aposentado, de 
modo que revela-se manifestamente ilegal restringir a obtenção 
do nível de Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC 
apenas aos servidores ativos. 6. Com efeito, deve ser reconhecido 
o direito dos servidores inativos - embora aposentados 
anteriormente à vigência da Lei 12.772/2012, mas que preenchem 
os requisitos legais exigidos - à concessão do RSC, para fins de 
cálculo da Retribuição por Titulação - RT. 7. Recurso Especial do 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
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CATARINENSE a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a 
aplicação da multa pela oposição dos Embargos de Declaração'(REsp 
1.844.945/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 25/6/2020).
 
'ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO TÉCNICO 
E TECNOLÓGICO APOSENTADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA 
DA LEI 12.772/2012 E COM DIREITO À PARIDADE. RETRIBUIÇÃO 
POR TITULAÇÃO - RT. CERTIFICADO OU TÍTULO OBTIDO ANTES 
DA INATIVAÇÃO. NÍVEL DE RECONHECIMENTO DE SABERES E 
COMPETÊNCIA - RSC QUE DEVE SER ASSEGURADO PARA FINS 
DE CÁLCULO DA RT. RECURSO ESPECIAL DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
PERNAMBUCO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na 
origem, de Ação Ordinária ajuizada contra o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco em que se pleiteia a 
fixação do nível do RSC - Reconhecimento de Saberes e 
Competência, para fins de cálculo da Retribuição de Titulação, aos 
docentes que se aposentaram antes de 1º.3.2013 - data da 
regulamentação do RSC, e que possuem direito à paridade. 2. A 
questão controvertida reside na alegação do Instituto Federal de que o 
mecanismo de cálculo previsto no art. 18 da Lei 12.772/2012, 
equivalência do RSC - Reconhecimento de Saberes e Competência, 
com a titulação acadêmica, restringe-se aos servidores ativos e 
aqueles que se aposentaram a partir de 1º.3.2013, sobretudo por não 
se tratar de gratificação genérica. 3. A Corte de origem concluiu pela 
procedência do pedido formulado, ao fundamento de que a previsão 
contida nos arts. 17 e 18 da Lei 12.772/2012 assegura a obtenção do 
nível do RSC aos docentes que se aposentaram antes de 1º.3.2013, 
condicionando, tão somente, que o certificado ou o título tenham sido 
obtidos anteriormente à data da inativação. 4. Depreende- se da 
previsão normativa supra transcrita que a definição do nível de 
Reconhecimento de Saberes e Competência - RSC, foi assegurada 
aos servidores ativos e inativos, exigindo-se, apenas, que o certificado 
ou o título tenham sido obtidos anteriormente à data da inativação, ou 
seja, será levada em consideração a experiência profissional e a 
titulação verificadas até a data da aposentadoria. 5. Nesse contexto, 
vale a pena ressaltar que a Lei 12.772/2012 não fez distinção entre o 
mecanismo a ser observado para o cálculo da Retribuição por 
Titulação, com base no RSC, pelo fato de o docente encontrar-se na 
ativa ou aposentado, de modo que revela-se manifestamente ilegal 
restringir a obtenção do nível de Reconhecimento de Saberes e 
Competência - RSC apenas aos servidores ativos. 6. Com efeito, deve 
ser reconhecido, portanto, o direito dos servidores inativos, embora 
aposentados anteriormente à vigência da Lei 12.772/2012, mas que 
preencham os requisitos legais exigidos, à concessão do RSC, para 
fins de cálculo da Retribuição por Titulação - RT. 7. Recurso Especial 
do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DE PERNAMBUCO a que se nega provimento' (REsp 1.679.551/PE, 
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 16/6/2020, DJe 25/6/2020).
 

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, 
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nego-lhe provimento.
Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários 
advocatícios em 1% (um por cento) sobre a mesma base estabelecida pelas 
instâncias ordinárias. É como voto" (g.n).
 

O julgado em questão restou assim ementado, in verbis:
 

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 
OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SERVIDOR 
PÚBLICO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO 
E TECNOLÓGICO. RECONHECIMENTO DE SABERES E 
COMPETÊNCIAS (RSC). VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICO. 
PAGAMENTO A SERVIDORES APOSENTADOS. DIREITO À PARIDADE. 
CABIMENTO. (...) 3. Por força da Lei n. 12.772/2012, que dispõe sobre o 
Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, a remuneração dos 
servidores é composta de duas parcelas, Vencimento Básico e Retribuição 
de Titulação (RT). 4. O art. 18 da norma, objetivando facilitar a aquisição do 
direito à RT, criou, para os cargos da Carreira de Magistério do Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico, o instrumento denominado Reconhecimento 
de Saberes e Competências (RSC). 5. Os pressupostos, diretrizes e 
procedimentos para a concessão do RSC estão estabelecidos na Resolução 
n. 1/2014 do Conselho Permanente para o Reconhecimento de Saberes e 
Competências e seus efeitos, conforme o art. 15, retroagem a 1º/3/2013. 
Segundo a norma, os RSCs, de níveis I, II e III, podem ser concedidos pelas 
Instituições Federais de Ensino (IFE) por meio da avaliação de itens tais 
como: a) experiência na área do formação ou atuação antes do ingresso na 
instituição; b) cursos de capacitação; c) atuação nos diversos níveis e 
modalidades de educação, bem como em comissões e representações 
institucionais, de classes e profissionais; d) produção de material didático ou 
implantação de ambiente de aprendizagem; e) atuação na gestão acadêmica 
e institucional; f) participação em processos seletivos, como banca de 
avaliação acadêmica e de concursos; g) outras graduações; h) orientação do 
corpo discente em atividades de ensino, extensão, pesquisa ou inovação; i) 
participação no desenvolvimento de protótipos, depósitos ou registros de 
propriedade intelectual, em grupos de trabalho e oficinas institucionais, no 
desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa, extensão ou inovação e 
de projetos ou práticas pedagógicas relevantes e na organização de eventos 
científicos, tecnológicos, esportivos, sociais ou culturais; j) outras pós-
graduações latu sensu; l) desenvolvimento, produção e transferência de 
tecnologias; m) desenvolvimento de pesquisas e atividades de extensão; n) 
atuação em projetos e atividades em parceria com outras instituições, em 
atividades de assistência técnica nacional ou internacional; o) produção 
acadêmica e tecnológica; p) outras pós- graduações stricto sensu. 6. 
Registra-se que, nos termos do art. 7º da Resolução n. 1/2014, 'a 
apresentação de atividades para obtenção do RSC independe do tempo em 
que as mesmas foram realizadas'. 7. A vantagem correspondente ao 
reconhecimento da RSC não é uma retribuição por produtividade 
alcançada durante o exercício da função, ou seja, não corresponde a 
uma gratificação propter laborem. Como parcela que, somada a um 
título de graduação, pós-graduação ou mestrado, adianta o recebimento 
de uma RT, corresponde a uma verba paga de modo linear e genérico 
aos professores em atividade. 8. O Supremo Tribunal Federal, no 
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julgamento do RE 590.260/SP, em regime de repercussão geral (Tema 139), 
posicionou-se 'pela aplicação do art. 40, § 8º, da Constituição quando a 
gratificação for extensiva a todos os servidores em atividade, 
independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o 
serviço é prestado. É que, nas palavras do Min. Marco Aurélio, 'a pedra de 
toque da incidência do preceito é saber se em atividade os aposentados 
lograriam o benefício' (RE 385.016-AgR/PR, Rel. Min. Marco Aurélio)' (RE 
590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23/10/2009). 
9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido" 
(STJ, REsp 1.865.141/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 
TURMA, DJe de 09/10/2020).
 

No mesmo diapasão:
 
"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO TÉCNICO E 
TECNOLÓGICO APOSENTADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI 
12.772/2012 E COM DIREITO À PARIDADE. RETRIBUIÇÃO POR 
TITULAÇÃO - RT. CERTIFICADO OU TÍTULO OBTIDO ANTES DA 
INATIVAÇÃO. NÍVEL DE RECONHECIMENTO DE SABERES E 
COMPETÊNCIAS - RSC QUE DEVE SER ASSEGURADO PARA FINS DE 
CÁLCULO DA RT. RECURSO ESPECIAL DO INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE A QUE SE DÁ 
PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA AFASTAR A MULTA PELA 
OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Cuida-se, na origem, 
de Ação de Ordinária ajuizada contra o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Catarinense em que se pleiteia a fixação do nível do 
RSC - Reconhecimento de Saberes e Competências, para fins de cálculo da 
Retribuição de Titulação, aos Servidores que se aposentaram antes de 
1o.3.2013 - data da regulamentação do RSC, e que possuem direito à 
paridade. 2. A questão controvertida reside na alegação do Instituto Federal 
de que o mecanismo de cálculo previsto no art. 18 da Lei 12.772/2012, 
equivalência do RSC - Reconhecimento de Saberes e Competências, com a 
titulação acadêmica, restringe-se aos Servidores ativos e àqueles que se 
aposentaram a partir de 1°.3.2013, sobretudo por não se tratar de 
gratificação genérica. 3. A Corte de origem concluiu pela procedência do 
pedido formulado, ao fundamento de que a previsão contida nos arts. 17 e 
18 da Lei 12.772/2012 assegura a obtenção do nível do RSC aos docentes 
que se aposentaram antes de 1°.3.2013, condicionando, tão somente, que o 
certificado ou o título tenham sido obtidos anteriormente à data da 
inativação. 4. Depreende-se da previsão normativa supra transcrita que 
a definição do nível de Reconhecimento de Saberes e Competências - 
RSC, foi assegurada aos Servidores ativos e inativos, exigindo-se, 
apenas, que o certificado ou o título tenham sido obtidos anteriormente 
à data da inativação, ou seja, serão levados em consideração o 
conhecimento, as habilidades e as atividades acadêmicas 
desenvolvidas pelo docente no curso de sua carreira. 5. Nesse contexto, 
vale a pena ressaltar que a Lei 12.772/2012 não fez distinção entre o 
mecanismo a ser observado para o cálculo da Retribuição por 
Titulação, com base no RSC, pelo fato de o docente encontrar-se na 
ativa ou aposentado, de modo que revela-se manifestamente ilegal 
restringir a obtenção do nível de Reconhecimento de Saberes e 
Competências - RSC apenas aos servidores ativos. 6. Com efeito, deve 
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ser reconhecido o direito dos servidores inativos - embora aposentados 
anteriormente à vigência da Lei 12.772/2012, mas que preenchem os 
requisitos legais exigidos - à concessão do RSC, para fins de cálculo da 
Retribuição por Titulação - RT. 7. Recurso Especial do INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE a 
que se dá parcial provimento, apenas para afastar a aplicação da multa pela 
oposição dos Embargos de Declaração" (STJ, REsp 1.844.945/SC, Rel. 
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 
25/06/2020).
 
"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO TÉCNICO E 
TECNOLÓGICO APOSENTADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI 
12.772/2012 E COM DIREITO À PARIDADE. RETRIBUIÇÃO POR 
TITULAÇÃO - RT. CERTIFICADO OU TÍTULO OBTIDO ANTES DA 
INATIVAÇÃO. NÍVEL DE RECONHECIMENTO DE SABERES E 
COMPETÊNCIA - RSC QUE DEVE SER ASSEGURADO PARA FINS DE 
CÁLCULO DA RT. RECURSO ESPECIAL DO INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada 
contra o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Pernambuco em que se pleiteia a fixação do nível do RSC - Reconhecimento 
de Saberes e Competência, para fins de cálculo da Retribuição de Titulação, 
aos docentes que se aposentaram antes de 1º.3.2013 - data da 
regulamentação do RSC, e que possuem direito à paridade. 2. A questão 
controvertida reside na alegação do Instituto Federal de que o mecanismo de 
cálculo previsto no art. 18 da Lei 12.772/2012, equivalência do RSC - 
Reconhecimento de Saberes e Competência, com a titulação acadêmica, 
restringe-se aos servidores ativos e aqueles que se aposentaram a partir de 
1º.3.2013, sobretudo por não se tratar de gratificação genérica. 3. A Corte de 
origem concluiu pela procedência do pedido formulado, ao fundamento de 
que a previsão contida nos arts. 17 e 18 da Lei 12.772/2012 assegura a 
obtenção do nível do RSC aos docentes que se aposentaram antes de 
1º.3.2013, condicionando, tão somente, que o certificado ou o título tenham 
sido obtidos anteriormente à data da inativação. 4. Depreende-se da 
previsão normativa supra transcrita que a definição do nível de 
Reconhecimento de Saberes e Competência - RSC, foi assegurada aos 
servidores ativos e inativos, exigindo-se, apenas, que o certificado ou o 
título tenham sido obtidos anteriormente à data da inativação, ou seja, 
será levada em consideração a experiência profissional e a titulação 
verificadas até a data da aposentadoria. 5. Nesse contexto, vale a pena 
ressaltar que a Lei 12.772/2012 não fez distinção entre o mecanismo a 
ser observado para o cálculo da Retribuição por Titulação, com base no 
RSC, pelo fato de o docente encontrar-se na ativa ou aposentado, de 
modo que revela-se manifestamente ilegal restringir a obtenção do 
nível de Reconhecimento de Saberes e Competência - RSC apenas aos 
servidores ativos. 6. Com efeito, deve ser reconhecido, portanto, o 
direito dos servidores inativos, embora aposentados anteriormente à 
vigência da Lei 12.772/2012, mas que preencham os requisitos legais 
exigidos, à concessão do RSC, para fins de cálculo da Retribuição por 
Titulação - RT. 7. Recurso Especial do INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO a que se nega 
provimento" (STJ, REsp 1.679.551/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES 
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/06/2020).
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Na mesma linha, monocraticamente: STJ, REsp 1.924.621/AL, Rel. 

Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 22/04/2021; REsp 1.916.342/AL, Rel. 
Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 13/04/2021; REsp 1.929.171/RS, 
Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do 
TRF/5ª Região), DJe de 12/04/2021; REsp 1.925.334/AL, Rel. Ministro GURGEL 
DE FARIA, DJe de 05/04/2021.

Assim, por não guardar harmonia com o entendimento assente nesta 
Corte, o acórdão ora recorrido merece reparos, aplicando-se ao caso 
entendimento consolidado na Súmula 568/STJ, in verbis: "O relator, 
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar 
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a e c, do 
RISTJ, conheço do Agravo para conhecer em parte do Recurso Especial e, 
nessa extensão, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação, restando 
invertidos os ônus sucumbenciais.

I.
Brasília, 24 de maio de 2021.

Ministra ASSUSETE MAGALHÃES 
Relatora

Edição nº 0 - Brasília,    
Documento eletrônico VDA29047141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a):  MINISTRA Assusete Magalhães   Assinado em: 27/05/2021 12:08:57
Publicação no DJe/STJ nº 3157 de 28/05/2021. Código de Controle do Documento: 51e13803-207d-42d9-a3af-93dd93f27624


