
  

 

  

Parecer APESJF-SSind n° 01/2010. 

 

 

 

Referência: Beneficiários do artigo 192 da Lei n° 8.112/90 – 

Retribuição por Titulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Em consulta encaminhada a essa assessoria jurídica, 

afirma a diretoria da APESJF-SSind que um grupo de professores 

aposentados, beneficiários do artigo 192 da Lei n° 8.112/90, não tem 

recebido o acréscimo pecuniário decorrente da aludida vantagem, 

com relação à verba denominada Retribuição por Titulação. 

 

 Argumenta que, ampara na ausência de um 

paradigma específico na legislação de regência, a UFJF vem se 

negando a pagar aos professores aposentados na classe “adjunto IV”, 

portadores de certificado de aperfeiçoamento ou especialização, a 

Retribuição por Titulação no mesmo valor destinado aos docentes 

integrantes da classe de professor associado. 

 

 Pede breve parecer sobre o tema. 

 

 Quanto à questão ventilada na presente consulta, é 

válido de início rememorar o disposto no artigo 192 da Lei n° 8.112/90: 

 
Art. 192. O servidor que contar tempo integral para aposentadoria com 

provento integral será aposentado: 

I - com a remuneração do padrão da classe imediatamente superior 

àquela em que se encontra aposentado; 

II - quando ocupante da última classe da carreira, com a remuneração do 

padrão correspondente, acrescida da diferença entre esse e o padrão da 

classe imediatamente anterior. 
  

 Pela leitura do dispositivo transcrito, vê-se que o 

legislador ordinário, seguindo a tradição dos anteriores Estatutos dos 

Servidores Civis e Militares, premiou os funcionários com tempo de 



  

 

  

serviço integral com uma última "promoção" quando da sua 

aposentadoria. 

 

 Em razão disso, os docentes que reuniram as 

condições necessárias à concessão de uma aposentadoria integral até 

14.10.1996, data em que o citado artigo 192 foi revogado pela Medida 

Provisória n° 1.522/96, percebem, juntamente com seus proventos de 

inatividade, a diferença remuneratória existente entre o padrão do 

cargo por eles ocupado na ativa e aquele da classe imediatamente 

superior. 

 

 Para o docente aposentado na última classe da 

carreira, cumpre sublinhar, a vantagem em análise decorre da 

diferença entre a remuneração do cargo correspondente e o padrão 

da classe inferior. 

 

 Assim, no âmbito do magistério superior, tem-se que, 

até o advento da Lei n° 11.344/06, os professores titulares, que 

ocupavam o teto máximo da carreira, levavam para a aposentadoria 

uma rubrica equivalente à diferença da remuneração da sua classe 

para a classe imediatamente anterior, ou seja, de adjunto. O mesmo 

acontecia em relação ao professor adjunto, porém a sua diferença era 

calculada em relação à classe imediatamente superior, é dizer, a de 

professor titular. 

 

 Tal ordem de idéias, todavia, sofreu uma nodal 

alteração com a entrada em vigor da sobredita Lei n° 11.344/06.  

 

 É que, com as modificações promovidas pelo 

referido diploma, a carreira do magistério superior, que 

tradicionalmente era composta por quatro classes (auxiliar, assistente, 

adjunto e titular), foi ampliada com a inserção de um novo nível de 

carreira até então inexistente, situada entre a classe de professor 

adjunto e a de professor titular. No caso, foi criada a classe de professor 

associado. 

 

 A partir de então, amparada numa interpretação 

equivocada e enrijecida da lei, a Administração Pública Federal deixou 

de considerar a diferença entre as classes de professor titular e professor 

adjunto para o cálculo da vantagem do artigo 192 da Lei n° 8.112/90, 

passando a empregar, inclusive para os docentes já aposentados, a 

recém criada classe de professor associado.  

 

 Nesse contexto, os docentes aposentados na classe 

de professor titular passaram a ter a vantagem do artigo 192 não mais 



  

 

  

calculada com base na equação TITULAR-ADJUNTO, mas na TITULAR-

ASSOCIADO. De forma idêntica, os docentes aposentados na classe de 

professor adjunto passaram não mais a receber a multicitada vantagem 

tendo como referência a classe de professor titular, mas sim a de 

associado. 

  

 Tal entendimento, no entanto, a despeito dos seus 

efeitos manifestamente deletérios para os aposentados, notadamente 

na seara remuneratória, não trazia qualquer repercussão direta e 

específica quanto ao reflexo da vantagem do artigo 192 sobre o 

adicional de titulação. 

 

 É que, há esse tempo, o referido adicional era 

alcançado mediante a simples aplicação de um fator de multiplicação 

sobre o vencimento básico, considerando sempre o título possuído pelo 

docente. Assim é que, nos termos do artigo 6° da Lei n° 11.344/06: 

 
Art. 6o  O vencimento básico a que fizer jus o docente integrante da 

Carreira de Magistério Superior será acrescido do seguinte percentual, 

quanto à titulação, a partir de 1o de janeiro de 2006: 

I - setenta e cinco por cento, no caso de possuir o título de Doutor ou de 

Livre-Docente; 

II - trinta e sete vírgula cinco por cento, no de grau de Mestre; 

III - dezoito por cento, no de certificado de especialização; e 

IV - sete vírgula cinco por cento, no de certificado de aperfeiçoamento. 

 

 Desta forma, frise-se, até a Lei n° 11.344/06, o 

adicional de titulação integrava o vencimento básico dos professores. 

Mais: o indigitado adicional era determinado mediante cálculo 

elementar, bastando multiplicar o percentual correspondente pela 

remuneração padrão do cargo. 

 

 Nada obstante isso, rompendo com o modelo 

acima destacado, a Lei n° 11.784/08, ao reformular a estrutura 

remuneratória da carreira do magistério superior, extinguiu o adicional 

de titulação e criou uma nova vantagem autônoma, desindexada do 

vencimento básico, a Retribuição por Titulação (RT). 

 

 Por importante, veja o disposto nos artigos 20 e 21 da 

Lei n° 11.784/08: 

 
Art. 20.  A partir de 1o de fevereiro de 2009, a estrutura remuneratória dos 

cargos integrantes da Carreira do Magistério Superior de que trata a Lei nº 

7.596, de 10 de abril de 1987, será composta de:  

I - Vencimento Básico;  

II - Retribuição por Titulação - RT; e   

III - Gratificação Específica do Magistério Superior - GEMAS.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7596.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7596.htm


  

 

  

Art. 21.  A partir de 1o de fevereiro de 2009, os integrantes da Carreira do 

Magistério Superior de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, não 

farão jus à percepção das seguintes gratificações e vantagens:  

I - Vantagem Pecuniária Individual - VPI, de que trata a Lei no 10.698, de 2 

de julho de 2003;  

II - Gratificação de Atividade Executiva - GAE, de que trata a Lei Delegada 

no 13, de 27 de agosto de 1992;  

III - Gratificação Temporária para o Magistério Superior - GTMS a que se 

refere o art. 18 desta Lei; e  

IV - o acréscimo de percentual de que trata o art. 6o da Lei no 11.344, de 8 

de setembro de 2006.  

Parágrafo único.  A partir de 1o de fevereiro de 2009, o valor referente à 

GAE fica incorporado à Tabela de Vencimento Básico dos servidores 

integrantes da Carreira do Magistério Superior de que trata a Lei nº 7.596, 

de 10 de abril de 1987, conforme valores estabelecidos na Tabela 

constante do Anexo XVII desta Lei.  

 

 Por sua vez, ao estabelecer o valor atribuído à 

Retribuição por Titulação, assim dispôs a Lei n°11.784/08 em seu anexo 

XVIII: 

ANEXO XVIII 

RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR - RT 

a) Carreira do Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de 20 horas semanais 

Em R$ 

    EFEITOS FINANCEIROS EFEITOS FINANCEIROS 

CLASSE NÍVEL 

A PARTIR DE 

1o DE FEVEREIRO DE 2009 

A PARTIR DE 

1o DE JULHO DE 2010 

    APERF ESPEC MESTR DOUT APERF ESPEC MESTR DOUT 

TITULAR 1 81,87 227,54 507,88 1.012,71 160,78 340,42 722,66 1.400,49 

  4     439,01 878,18     720,98 1.248,02 

ASSOCIADO 3     411,92 796,44     671,61 1.158,00 

  2     411,77 757,94     665,91 1.075,78 

  1     411,62 757,79     665,76 1.051,03 

  4 63,88 122,70 293,03 638,98 155,56 195,24 464,64 849,91 

ADJUNTO 3 62,77 121,59 283,83 612,44 148,48 185,87 450,53 826,91 

  2 61,66 117,33 274,88 586,79 141,46 176,65 436,71 804,44 

  1 60,55 113,19 266,19 564,26 69,67 167,59 423,15 782,50 

  4 59,44 105,63 250,06   60,03 154,43 401,56   

ASSISTENTE 3 58,33 101,81 242,07   58,91 145,73 388,76   

  2 57,22 98,09 234,31   57,79 137,17 376,21   

  1 56,11 94,48 226,77   56,67 128,72 363,89   

  4 55,00 87,91     55,55 120,94     

AUXILIAR 3 53,89 84,57     54,43 117,00     

  2 52,78 81,33     53,31 113,19     

  1 51,67 78,18     52,19 109,50     

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7596.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.698.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.698.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LDL/Ldl13.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LDL/Ldl13.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11344.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11344.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7596.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7596.htm


  

 

  

b) Carreira do Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de 40 horas semanais 

Em R$ 

    EFEITOS FINANCEIROS EFEITOS FINANCEIROS 

CLASSE NÍVEL 

A PARTIR DE 

1o DE FEVEREIRO DE 2009 

A PARTIR DE 

1o DE JULHO DE 2010 

    APERF ESPEC MESTR DOUT APERF ESPEC MESTR DOUT 

TITULAR 1 97,47 423,27 864,06 2.231,96 168,81 452,29 1.276,40 2.571,40 

  4     847,34 1.887,20     1.126,47 2.269,92 

ASSOCIADO 3     847,25 1.887,11     1.125,84 2.240,05 

  2     847,15 1.887,01     1.125,21 2.226,36 

  1     847,06 1.886,92     1.124,58 2.225,73 

  4 99,26 354,85 614,29 1.654,15 101,57 354,85 868,16 1.968,16 

ADJUNTO 3 95,21 340,30 588,21 1.636,57 99,34 340,30 830,84 1.900,84 

  2 91,20 325,95 561,82 1.619,49 97,18 325,95 802,14 1.842,14 

  1 87,28 311,94 535,85 1.602,91 95,09 311,94 771,21 1.782,11 

  4 82,73 289,03 498,42   87,32 289,03 748,42   

ASSISTENTE 3 61,25 255,36 485,91   81,08 255,36 734,16   

  2 60,08 218,06 473,65   74,90 218,06 720,16   

  1 58,92 167,01 461,60   68,75 168,02 706,37   

  4 57,75 92,31     62,78 155,55     

AUXILIAR 3 56,58 88,80     58,14 148,73     

  2 55,42 85,40     57,31 142,03     

  1 54,25 82,09     56,48 135,45     

c) Carreira do Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de Dedicação Exclusiva 

Em R$ 

    EFEITOS FINANCEIROS EFEITOS FINANCEIROS 

CLASSE NÍVEL 

A PARTIR DE 

1o DE FEVEREIRO DE 2009 

A PARTIR DE 

1o DE JULHO DE 2010 

    APERF ESPEC MESTR DOUT APERF ESPEC MESTR DOUT 

TITULAR 1 297,40 629,19 2.259,29 5.865,99 435,34 794,01 3.032,07 6.968,43 

  4     2.524,80 5.591,44     3.030,97 6.967,33 

ASSOCIADO 3     2.524,17 5.530,30     3.030,34 6.858,45 

  2     2.523,54 5.472,95     3.029,71 6.857,62 

  1     2.522,91 5.299,92     3.029,08 6.815,21 

  4 176,37 572,31 1.765,18 3.583,43 282,94 578,03 2.130,17 4.250,33 

ADJUNTO 3 160,69 540,38 1.688,76 3.476,98 274,64 545,78 2.044,92 4.136,10 

  2 144,19 507,87 1.628,50 3.373,38 267,95 512,95 1.984,37 4.024,97 

  1 135,09 483,11 1.569,09 3.365,27 261,45 483,55 1.924,68 3.916,88 

  4 124,07 443,65 1.409,95   249,19 454,35 1.709,18   

ASSISTENTE 3 118,83 424,90 1.408,84   243,23 442,37 1.672,92   

  2 113,98 407,54 1.407,73   237,45 432,10 1.630,44   

  1 109,40 391,13 1.406,62   231,84 422,12 1.592,90   

  4 101,00 361,04     221,25 403,30     



  

 

  

AUXILIAR 3 96,92 346,44     216,12 394,16     

  2 93,07 332,68     201,66 375,82     

  1 89,43 319,64     187,32 357,72     

 
 

 Ocorre que, de uma lépida leitura das tabelas 

transcritas, é fácil perceber que a Lei n°11.784/08, ao especificar os 

valores da Retribuição por Titulação, não atribuiu qualquer importância 

a esse título aos professores associados que detenham, unicamente, 

certificado de aperfeiçoamento ou especialização. 

 

 No caso, insta sublinhar, somente atribuiu valores sob 

essa rubrica para os docentes enquadrados na referida classe que 

possuam o grau de mestre ou o título de doutor. 

 

 Tal omissão, no entanto, se por um lado não 

acarretou qualquer prejuízo para os servidores em atividade, já que a 

Lei n°11.344/06 exige o título de doutor ou de livre-docente para que se 

tenha acesso à classe de professor associado, por outro acabou por 

lesar manifestamente os docentes aposentados, notadamente os 

beneficiários da vantagem do artigo 192. 

 

 É que, por cediço, inúmeros professores jubilados 

alcançaram a inatividade sem possuírem o título de mestre ou doutor. 

Mais especificamente, inúmeros docentes se jubilaram na classe de 

professor adjunto IV, detendo exclusivamente certificado de 

aperfeiçoamento ou especialização. 

 

 Nada obstante isso, como consectário lógico do 

artigo 192, esses últimos servidores deveriam receber a mesma 

remuneração dedicada aos docentes insertos na classe de professor 

associado. É dizer, deveriam receber o mesmo vencimento básico, a 

mesma Gratificação Específica do Magistério Superior (GEMAS) e, 

principalmente, a mesma Retribuição por Titulação dedicada 

legalmente a esses docentes. 

 

 Neste tocante, veja a Nota Técnica n° 147/2009/ 

COGES/DENOP/SRH/MP: 

   
NOTA TÉCNICA Nº 147/2009/COGES/DENOP/SRH/MP 

Assunto: Pagamento da Vantagem do art. 192, inciso I, da Lei nº 8.112, de 

1990, em vista das disposições da Lei nº 11.784, de 2008. 

 

Referência: Documento nº 04500.003650/2009-73 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 



  

 

  

1. Por intermédio do Documento acima epigrafado, a Coordenação-Geral 

de Desenvolvimento e Produção da Folha de Pagamento desta Secretaria 

solicita orientação sobre as parcelas que compõem o cálculo da 

vantagem do art. 192, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990: 

“Art. 192. O servidor que contar tempo de serviço para aposentadoria com 

provento integral será aposentado: (Mantido pelo Congresso Nacional) 

(Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

I - com a remuneração do padrão de classe imediatamente superior 

àquela em que se encontra posicionado; (Mantido pelo Congresso 

Nacional) (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)” 

 

ANÁLISE/ CONCLUSÃO 

 

2. Como se pode observar, o servidor que cumpriu os requisitos para se 

inativar com proventos integrais até 13/10/1996 - dia anterior ao da 

publicação da Medida Provisória nº 1.522, de 11 de outubro de 1996, várias 

vezes reeditada até a Medida Provisória nº 1.595-14, de 10 de novembro 

de 1997, convertida na Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, que 

revogou o art. 192, inciso I, da Lei nº 8.112, de 1990 - ao se aposentar 

perceberá os seus proventos relativos à remuneração do padrão 

imediatamente superior aquele em que se encontra posicionado, 

entendendo-se por remuneração: “o vencimento do cargo efetivo, 

acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei”, 

conforme estabelece o art. 41 da Lei nº 8.112, de 1990. (Redação dada 

Pela NOTA TÉCNICA Nº 51/2009/DENOP/SRH/MP, de 27/08/2009) 

 

3. No caso dos servidores integrantes da Carreira de Magistério Superior, a 

sua composição remuneratória, com a edição da Medida Provisória nº 

431, de 14 de maio de 2008, convertida na Lei nº 11.784, de 22 de setembro 

de 2008, passou a ser de Vencimento Básico, Gratificação Específica do 

Magistério Superior e Retribuição por Titulação, conforme estabeleceu o 

art. 20 da lei em referência, in verbis: 

“Art. 20. A partir de 1º de fevereiro de 2009, a estrutura remuneratória dos 

cargos integrantes da Carreira do Magistério Superior de que trata a Lei nº 

7.596, de 10 de abril de 1987, será composta de: 

I - Vencimento Básico; 

II - Retribuição por Titulação - RT; e 

III - Gratificação Específica do Magistério Superior - GEMAS.” 

 

4. Assim, para o cálculo da vantagem do art. 192, inciso I, da Lei nº 8.112, 

de 1990, o administrador público deverá utilizar as vantagens que 

compõem a estrutura remuneratória dos servidores integrantes da Carreira 

do Magistério Superior, que são o Vencimento Básico, GEMAS e Retribuição 

por Titulação. 

 

5. Para fins de informação, este Departamento já se pronunciou por 

intermédio da Nota Técnica nº 26/2009/DENOP/SRHMP, de 29/7/2009, 

cópia anexa, no sentido de ser perfeitamente legal que após o processo 

de reestruturação das tabelas remuneratórias, o benefício supra possa 

sofrer decréscimo ou até mesmo que o seu pagamento seja nulo, não 

podendo ocorrer, no entanto, diminuição do quantum percebido a título 

de remuneração, proventos ou pensão. 

 



  

 

  

6 Com estes esclarecimentos, sugerimos a restituição dos autos ao 

Departamento de Administração de Sistemas de Informação de Recursos 

Humanos DASIS/SRH. 

 

 Todavia, em razão da lacuna existente na Lei 

n°11.784/08, nenhuma vantagem pecuniária tem sido paga a esse 

grupo de docentes a título de Retribuição por Titulação. 

 

 No caso, insista-se, em razão da ausência de 

paradigma específico, a Administração Pública Federal não vem 

pagando aos professores aposentados na classe “adjunto IV”, 

portadores de certificado de aperfeiçoamento ou especialização, a 

Retribuição por Titulação no mesmo valor destinado aos docentes 

integrantes da classe de professor associado.  

 

 Tal prática, entretanto, afronta abertamente a 

garantia constitucional do direito adquirido. 

 

 É que, ao se aposentarem sob a égide do artigo 192 

da Lei n° 8.112/90, os docentes em destaque incorporaram ao seu 

patrimônio jurídico o direito de perceberem a mesma remuneração do 

padrão da classe imediatamente superior. Vale insistir: nos termos do 

artigo 20 da Lei n° 11.784/08, ditos docentes integralizaram o direito de 

perceber o mesmo vencimento básico, a mesma GEMAS e a mesma 

Retribuição por Titulação pagos aos professores associados. 

 

 De toda a sorte, ao inviabilizar o pagamento da 

Retribuição por Titulação segundo a remuneração do padrão da classe 

imediatamente superior àquela em que se aposentaram, a Lei n° 

11.784/08 feriu de morte o direito adquirido destes docentes, na medida 

em que impediu o exercício pleno da vantagem insculpida no artigo 

192 da Lei n° 8.112/90. 

 

 Conforme adverte GABBA1, “é adquirido o direito 

que: a) é conseqüência de um fato idôneo a produzi-lo, em virtude de 

a lei do tempo no qual o fato se consumou, embora a ocasião de fazê-

lo valer não se tenha apresentado antes da atuação de uma lei nova 

em torno do mesmo; e que b) nos termos da lei sob cujo império ocorre 

o fato do qual se origina, passou imediatamente a fazer parte do 

patrimônio de quem o adquiriu". 

 

                                                           
1  Francesco Gabba, Teori della Retroavitá  delle Legi, 1891, p. 191) 



  

 

  

 E, neste ponto, acrescenta REYNALDO PORCHAT2 

que “direitos adquiridos são conseqüências de fatos jurídicos passados, 

mas conseqüências ainda não realizadas, que ainda não se tornaram 

de todo efetivas. Direito adquirido é, pois, todo direito fundado sobre 

um fato jurídico que já sucedeu, mas que ainda não foi feito valer.” 

 

 Por fim, conclui CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA3: 
  

Direito adquirido, in genere, abrange os direitos que o seu titular ou alguém 

por ele possa exercer, como aqueles cujo começo de exercício tenha 

termo pré-fixo ou condição preestabelecida, inalterável ao arbítrio de 

outrem. São os direitos definitivamente incorporados ao patrimônio do seu 

titular, sejam os já realizados, sejam os que simplesmente dependem de um 

prazo para seu exercício, sejam ainda os subordinados a uma condição 

inalterável ao arbítrio de outrem. A lei nova não pode atingi-los, sem 

retroatividade. 

 

 Dentro deste contexto, repita-se por importante, ao 

inviabilizar o exercício pleno da vantagem erigida pelo artigo 192 da Lei 

n° 8.112/90, a Lei n° 11.784/08 incidiu em manifesta 

inconstitucionalidade, eis que afrontou a garantia fundamental 

consagrada no artigo 5°, inciso XXVI, da Cartada República.  

 

 Por conseguinte, está a referida legislação a 

merecer a intervenção corretiva do Judiciário, a fim de que se minimize, 

quando pouco, os efeitos deletérios dela decorrentes.  

 

 Assim, em conclusão, temos que: 

  

- o artigo 192 da Lei n° 8.112/90 assegura aos docentes aposentados 

antes de 14.10.1996 a percepção de uma vantagem pecuniária 

correspondente: (I) à diferença remuneratória existente entre o padrão 

por eles ocupado na ativa e aquele da classe imediatamente superior; 

(II) quando ocupante da última classe da carreira, à diferença entre a 

remuneração do cargo correspondente e o padrão da classe inferior; 

- em razão da criação da classe de professor associado, como novo 

nível de carreira situado especificamente entre a classe de professor 

adjunto e professor titular, a vantagem do artigo 192 passou a observar, 

para os docentes jubilados como “adjunto IV”, a equação ADJUNTO-

ASSOCIADO e não mais ADJUNTO-TITULAR, como ocorria até a 

reestruturação promovida pela Lei n° 11.344/06; 

- de acordo com a Nota Técnica n° 147/2009/COGES/DENOP/SRH/MP, o 

artigo 192 da Lei n° 8.112/90 confere aos docentes aposentados o 

direito de perceber a mesma remuneração do padrão imediatamente 

                                                           
2 Reynaldo Porchat. Retroatividade das Leis Civis. Duprat, 1909. 
3 Caio Mário da Silva Pereira. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro, Forense, 1961, v. 1, p. 125 



  

 

  

superior aquele em que se encontra posicionado, entendendo-se por 

remuneração a soma do vencimento básica, da GEMAS e da 

Retribuição por Titulação; 

- a Lei n° 11.784/08, ao reestruturar a remuneração dos docentes da 

carreira do magistério superior, não estipulou qualquer valor a título de 

Retribuição por Titulação para os professores associados que detenham, 

unicamente, certificado de aperfeiçoamento ou especialização;  

- a sobredita omissão acabou por impedir o exercício pleno da 

vantagem do artigo 192 pelos docentes aposentados na classe de 

professor adjunto, nível IV, que não possuem o grau de mestre e o título 

de doutor; 

- em razão da indigitada lacuna, a Lei n° 11.784/08 acabou por arrostar 

a garantia constitucional do direito adquirido, na medida em que 

restringiu o exercício de direito já incorporado ao patrimônio jurídico 

destes últimos professores. 

 

 É o que nos parece.  

  

 

 Juiz de Fora, 06 de abril de 2010. 

 

 

 

__________________________                           ___________________________ 

 Christofer Cunha Mansur                               Leonardo de Castro Pereira                  
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 Ricardo Calazans Marques 

      OAB/MG 93.194 
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