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 A diretoria da APESJF – Seção Sindical encaminhou a esta assessoria 

jurídica consulta indagando sobre a possibilidade de os professores aposentados 

da carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico de se 

valerem, tal qual os ativos, do mecanismo de reconhecimento de saberes e 

competências (RSC), instituído pela Lei nº 12.772/12, para ter majorada sua 

retribuição por titulação. 

 

 Afirma que há manifesta resistência da Administração em estender o 

RSC aos inativos, de modo que esses docentes encontram-se alijados, até o 

momento, do aludido processo de seleção. 

 

 Pois bem, no que tange à questão examinada, importa destacar, 

inicialmente, que a Lei nº 12.772/12, ao criar o plano de carreiras e cargos do 

magistério federal e, por conseguinte, reestruturar a carreira do magistério do 

ensino básico, técnico e tecnológico (EBTT), trouxe, de forma inédita, dentre as 

normas especificamente destinadas a esse segmento, o mecanismo de 

reconhecimento de saberes e competências.  

 

 Tal instituto, conforme deflui do texto legal, tem o escopo de valorar o 

conhecimento e as habilidades adquiridos pelo docente em razão da sua 

experiência individual e profissional, bem como no exercício das atividades no 

meio acadêmico. Trata-se de uma certificação na qual o título formal é 



  

 

 

substituído pela análise das atividades acadêmicas apresentadas pelo professor, 

de modo a permitir que ele perceba a retribuição por titulação (RT) num nível 

superior à titulação que efetivamente dispõe. 

 

 Assim, visa o RSC equiparar a RT do professor a de outro docente com 

titulação acadêmica mais elevada. Não se trata, frise-se, de concessão de 

título, mas de mera equiparação para fins vencimentais. 

 

 Daí se dizer que o RSC, conquanto se preste a majorar o valor da RT, 

não tem o condão de viabilizar promoções que tenham por requisito a 

detenção de determinado título acadêmico. Conforme sobredito, não visa o 

RSC conferir ao professor, de forma transversa, uma titulação mais elevada da 

que efetivamente dispõe, mas simplesmente promover uma compensação 

financeira em razão da produção desenvolvida nas áreas de ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

 Bem verdade, trata-se o RSC de medida canhestra destinada a 

compensar antigos embaraços encontrados pelos docentes da carreira de EBTT 

em se qualificarem. Trata-se de providência paliativa engendrada pela 

Administração como forma de contornar vetustas distorções que acoimavam a 

aludida carreira. 

 

 De todo o modo, malgrado se trate de um mecanismo inédito, certo é 

que a Lei nº 12.772/12, ao versar sobre o RSC, não o fez de forma exauriente. 

Pelo contrário, cuidou apenas de traçar as linhas metras do instituto, cometendo 

ao Ministério da Educação o encargo de pormenorizar a disciplina da matéria. 

 

 A propósito, eis o disposto nos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.772/12: 

 

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. 

 

Art. 19.  Em nenhuma hipótese, o RSC poderá ser utilizado para fins de 

equiparação de titulação para cumprimento de requisitos para a 

promoção na Carreira. 

 

 Assim, em cumprimento à delegação prevista na lei em destaque, o 

Ministério da Educação criou, através da Portaria nº 491, de 10 de junho de 2013, 

o Conselho Permanente de Reconhecimento de Saberes e Competências da 

carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico (CPRSC).  Ainda, 

no exercício do aludido mister foi que o MEC, por meio da Portaria nº 1.094, de 

07 de novembro de 2013, editou as regras de organização e funcionamento do 

CPRSC. 

 

 Por sua vez, as normas gerais disciplinando o RSC somente vieram a 

lume em fevereiro de 2014, quando então o Conselho Permanente de 

Reconhecimento de Saberes e Competências editou a Resolução nº  01/14. 

 

 Pela sua importância, vale aqui reproduzir, na íntegra, o indigitada 

resolução: 

 

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014 

 

O CONSELHO PERMANENTE PARA RECONHECIMENTO DE SABERES E 

COMPETENCIAS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 18, § 3º 

da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o Plano 

de Carreiras e Cargos do Magistério do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico - EBTT, e o art. 2º, inciso II, da Portaria MEC nº 491, de 10 de 

junho de 2013, resolve: 

 

Art. 1º. Ficam estabelecidos os pressupostos, as diretrizes e os 

procedimentos para a concessão de Reconhecimento de Saberes e 



  

 

 

Competências (RSC) aos docentes da Carreira de Magistério do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico, por meio de processo avaliativo especial. 

 

CAPI ́TULO I 

DOS PRESSUPOSTOS 

Art. 2º. Conceitua-se Reconhecimento de Saberes e Competências o 

processo de seleção pelo qual são reconhecidos os conhecimentos e 

habilidades desenvolvidos a partir da experiência individual e profissional, 

bem como no exercício das atividades realizadas no âmbito acadêmico, 

para efeito do disposto no artigo 18 da Lei nº 12.772, de 2012. 

§1º. Para fins de Reconhecimento de Saberes e Competências devem ser 

observados os seguintes perfis: 

a) RSC I - Reconhecimento das experiências individuais e profissionais, 

relativas às atividades de docência e/ou orientação, e/ou produção de 

ambientes de aprendizagem, e/ou gestão, e/ou formação 

complementar e deverão pontuar, preferencialmente, nas diretrizes 

relacionadas no inciso I, do art. 11, desta resolução. 

b) RSC II - Reconhecimento da participação em programas e projetos 

institucionais, participação em projetos de pesquisa, extensão e/ou 

inovação e deverão pontuar, preferencialmente, nas diretrizes 

relacionadas no inciso II, do art. 11, desta resolução. 

c) RSC III - Reconhecimento de destacada referência do professor, em 

programas e projetos institucionais e/ou de pesquisa, extensão e/ou 

inovação, na área de atuação e deverão pontuar, preferencialmente, 

nas diretrizes relacionadas no inciso III, do art. 11, desta resolução. 

§2º. A avaliação dos critérios que serão adotados pelas Instituições 

Federais de Ensino (IFE) para contemplar as diretrizes propostas na alínea 

"c" do Inciso I e na alínea "a" do inciso II do art. 11, desta Resolução, 

deverá ser baseada nas atividades de docência e de orientações, e 

esses critérios deverão ser avaliados, obrigatoriamente, em todos os 

níveis. 

§3º. O processo de seleção previsto no caput se dará sem limites de 

vagas, nos termos do art. 18, da Lei nº 12.772, de 2012. 

Art. 3º. O processo avaliativo para a concessão do Reconhecimento de 

Saberes e Competências aos docentes da Carreira do Magistério do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, será de responsabilidade de 

Comissão Especial, constituída no âmbito de cada IFE, observados os 

pressupostos e as diretrizes, constantes nesta Resolução e no regulamento 

de cada IFE. 

Art. 4º. O RSC não deve ser estimulado em substituição à obtenção de 

títulos de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado). 

Art. 5º. Em nenhuma hipótese, o RSC poderá ser utilizado para fins de 

equiparação de titulação para cumprimento de requisitos para a 

promoção na Carreira. 

 

CAPI ́TULO II 

DAS DIRETRIZES 



  

 

 

Art. 6º. As diretrizes nortearão as Instituições Federais de Ensino (IFE) na 

elaboração dos critérios a serem utilizados pela Comissão Especial no 

processo avaliativo para concessão do RSC. 

Art. 7º. A apresentação de atividades para obtenção do RSC independe 

do tempo em que as mesmas foram realizadas. 

Art. 8º. Serão consideradas, para efeito do RSC, a experiência profissional, 

a participação em programas institucionais e/ou em projetos de pesquisa 

e/ou extensão e/ou inovação. 

Art. 9. O professor poderá pontuar em quaisquer dos itens propostos nas 

diretrizes do RSC. 

Parágrafo único. Na pontuação definida pela IFE o docente deverá 

atingir 50% (cinquenta por cento) da pontuação prevista para o nível de 

certificação pretendido, sendo que, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) destes pontos deverão estar contemplados no nível pretendido. 

Art. 10. Conforme disposto no Art. 18 da Lei nº 12.772, de 2012, a 

equivalência do RSC com a titulação acadêmica, exclusivamente para 

fins de percepção da RT, ocorrera ́ da seguinte forma: 

I - diploma de graduação somado ao RSC-I equivalerá à titulação de 

especialização; 

II - certificado de pós-graduação lato sensu (especialização) somado ao 

RSC-II equivalerá a mestrado; e 

III - titulação de mestre somada ao RSC-III equivalerá a doutorado. 

Parágrafo único. Os diplomas e títulos expedidos por universidades 

estrangeiras, apresentados para obtenção do RSC, deverão atender ao 

disposto nos parágrafos 2º e 3º, do art. 48, da Lei nº 9.394, de 1996. 

Art. 11. O RSC poderá ser concedido pela respectiva IFE de lotação do 

servidor, em 03 (três) níveis diferenciados, de acordo com os seguintes 

itens: 

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, 

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. 

 

CAPI ́TULO III 

DOS PROCEDIMENTOS 

Art. 12. As IFE deverão elaborar regulamento interno para o processo de 

Reconhecimento de Saberes e Competências em consonância com os 

pressupostos, diretrizes e procedimentos estabelecidos por esta resolução, 

devendo encaminhá-lo formalmente ao Conselho Permanente para o 

Reconhecimento de Saberes e Competências (CPRSC) da Carreira do 



  

 

 

Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico para homologação e 

posterior publicação pelo Ministério da Educação. 

§1º. Para concessão do RSC, a IFE deverá assegurar a coerência entre as 

atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão e inovação, na 

definição da pontuação dos critérios, considerando as finalidades 

institucionais e os perfis de RSC. 

§2º. Na definição da pontuação dos critérios para a concessão do RSC, 

a IFE devera ́ prever a avaliação, tanto qualitativa quanto quantitativa, 

de forma a garantir o atendimento dos pressupostos e das diretrizes desta 

resolução. 

§3º. O Conselho Superior ou órgão equivalente das IFE devera ́ aprovar o 

regulamento interno, antes do seu encaminhamento ao CPRSC. 

§4º. A inscrição no processo de Reconhecimento de Saberes e 

Competências (RSC) se dará por meio de solicitação à CPPD ou à 

comissão análoga a CPPD, observando o regulamento institucional. 

§5º. Os professores EBTT deverão apresentar relatório com documentação 

comprobatória das atividades à comissão especial. 

§6º. Na ausência de documentação comprobatória, para o período 

anterior a 1º de março de 2003, será facultado a apresentação de 

memorial, que deverá conter a descrição detalhada da trajetória 

acadêmica, profissional e intelectual do candidato ao RSC, ressaltando 

cada etapa de sua experiência. 

Art. 13. A Comissão Especial de que trata o art. 3º desta Resolução, 

constituída no âmbito de cada IFE, será composta por, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) de profissionais externos, servidores da Carreira do 

Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. 

§1º. Os membros internos da Comissão Especial deverão ser sorteados 

pela Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD, a partir do 

Banco de Avaliadores, constituído por servidores da Carreira do 

Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, assegurada a 

publicidade dos procedimentos de seleção. 

§2º. Nas Instituições que não possuírem CPPD ou que esta não seja 

formada, exclusivamente, por professores EBTT, será criada uma comissão 

análoga a CPPD, por membros eleitos por seus pares. 

§3º. Os membros externos deverão ser sorteados a partir do Banco de 

Avaliadores, constituído por um cadastro nacional e único de 

avaliadores, servidores da Carreira do Magistério do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico, assegurada a publicidade dos procedimentos de 

seleção e de todos os avaliadores selecionados. 

Art. 14. A participação de servidor docente como membro avaliador da 

Comissão Especial de que trata o art. 3º desta Resolução, poderá ser 

remunerada na forma de Gratificação por Encargo de Curso e Concurso, 

nos termos do inciso II, art. 76-A, da Lei nº 8.112/90, do Decreto no 

6.114/2007 e da Portaria MEC nº 1.084, de 2.9.2008, publicada no D.O.U. 

de 3.9.2008. 



  

 

 

Parágrafo único. As despesas decorrentes de passagens e diárias nos 

deslocamentos dos avaliadores externos para eventual realização da 

seleção "in loco" serão custeadas pela Instituição de Ensino solicitante. 

Art. 15. A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação 

e seus efeitos retroagem a 1º de março de 2013. 

 

 Ocorre que, nada obstante a extensa normativa trazida pela 

resolução transcrita, que, diga-se, há de ser complementada por cada 

Instituição Federal de Ensino, ao editar regramento interno pormenorizando as 

diretrizes e o procedimento a ser observado no processo de RSC, certo é que, 

ainda hoje, várias dúvidas permeiam o tema, dentre as quais pode-se destacar 

a possibilidade de extensão aos inativos desse novo mecanismo de majoração 

da RT. 

 

 Quanto a esse ponto específico, impende destacar que o instituto do 

RSC não é, por essência, avesso aos aposentados. Bem verdade, ao fixar as 

diretrizes para a avaliação do RSC, a Resolução nº 01/14 do CPRSC erigiu 

critérios perfeitamente alcançáveis pelos docentes já inativados da carreira de 

EBTT. 

 

 Tal afirmação, que deflui de uma leitura sistemática da norma em 

questão, ganha especial relevo pelo comando impresso no seu artigo 7º, que 

consagra a possibilidade de se ponderar, na concessão das RSC-I, RSC-II e RSC-

III, as atividades desenvolvidas pelo docente durante toda a vida acadêmica, 

sem qualquer restrição, nesse tocante, a um marco temporal. 

 

 Assim, nada impede que os aposentados possam ter sua experiência 

de cátedra valorada para fins de RSC. E, aliás, não poderia ser diferente. 

Visando o mecanismo em comento compensar antigas falhas na carreira, que 

acarretaram a ausência de estímulo para que os professores se afastassem para 

capacitação, notadamente os mais antigos, que dedicaram toda sua vida às 

Instituições Federais de Ensino, não poderiam os aposentados ser agora tolhidos 

do processo de RSC sem que isso desnature o próprio instituto. Decerto, foram 

eles, os aposentados, os mais afetados pela política de descaso com a carreira 

do magistério de EBTT.  

 

 Além do mais, não havendo limite temporal para a comprovação dos 

requisitos legais, tampouco estando o processo de RSC vinculado ao exercício 

atual do cargo, não restam dúvidas de que inúmeros inativos poderiam, com 

facilidade, comprovar a produção acadêmica exigida pelo Conselho 



  

 

 

Permanente nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, mesmo que 

consideradas, para tanto, as atividades por eles desenvolvidas antes da 

aposentadoria, enquanto ainda encontram-se em atividade. 

 

  Nesse sentido, negar aos aposentados a possibilidade de participar 

do RSC é retirar do alcance da norma examinada seus principais destinatários, 

aqueles que, pela finalidade da lei, deveriam ser os primeiros a ser atingidos pelo 

sistema de compensação por ela instituído. Seria, ao fim e ao cabo, negar o 

próprio escopo do RSC, já que os mais prejudicados pelas mazelas que ela 

busca reparar estariam impedidos de integrar o respectivo processo. 

 

 E não se diga, nesse ponto, que a Lei nº 12.772/12, ao cometer o RSC, 

exclusivamente, aos “ocupantes de cargos” da carreira de magistério do ensino 

básico, técnico e tecnológico, teria limitado a incidência do referido instituto 

somente aos servidores em atividade. 

 

 Rogava vênia, essa não nos parece a interpretação mais adequada 

do aludido preceito. 

 

 É que, no caso, estamos diante de hipótese onde a lex minus dixit 

quam voluit, ou seja, em que a letra da lei disse menos do que queria. Por óbvio, 

ao referir-se aos ocupantes de cargos, na verdade, pretendeu a Lei nº 12.772/12 

alcançar todos integrantes da carreira do magistério de EBTT, ativos e inativos. 

 

  Na espécie, mais do que uma interpretação literal do aludido 

preceito, impende que se realize uma exegese teleológica, no qual se tenha 

como elemento central para determinar o seu sentido e alcance o fim por ele 

colimado. Aqui, é indispensável que se alie a literalidade da norma ao sistema 

na qual está inserida, levando-se em conta os objetivos a que se destina, sem 

nunca esquecer o porquê de ela ter sido editada. 

 

 Conforme assinalado por CARLOS MAXIMILIANO1: 

 

Resulta imperfeita a obra legislativa; porque as Câmaras funcionam com 

intermitência, deliberam às pressas, e não atendem somente aos ditames 

da sabedoria. Preocupam-se, de preferência, com alguns tópicos; fixado 

o acordo sobre estes, deixam passar sem exame sério os restantes; 

descuram do fundo, e talvez mais da forma, que é a base da 

interpretação pelo processo filológico. Daí resultam deslizes que se não 

                                                        
1 Carlos Maximiliano. Hermenêutica e Aplicação do Direito. Editora Forense, 19ª ed., pp. 97/98 



  

 

 

corrigem, nem descobrem mediante o emprego do elemento 

gramatical: imprecisão dos termos, mau emprego dos tempos dos 

verbos; uso do número singular pelo plural, e vice-versa, ou de um gênero 

para abranger os dois; de termos absolutos em sentido relativo e o 

contrário – o relativo pelo absoluto; palavras sem significação própria, 

portanto inúteis; textos falhos lacunosos, incompletos; outros inaplicáveis 

contrários à realidade, ou prenhes de ambiguidade. 

 

As próprias definições oferecidas pelo legislador não guiam só por si. 

Pode haver palavras acrescentadas às expressões que ele definiu, ou 

quaisquer outras circunstâncias que induzam a crer não se tratar precisa 

e exclusivamente daquilo cujo sentido ele procurou expor. 

 

Nada de exclusivo apego aos vocábulos. O dever do juiz não é aplicar os 

parágrafos isolados, e, sim, os princípios jurídicos em boa hora 

cristalizados em normas positivas. 

 

O último golpe na preferência pela exegese verbal foi vibrado pela 

vitória do método sociológico, incompatível com o apego servil à letra 

dos dispositivos, que é verdadeiro processo de “ossificação do Direito”; 

pois impede o trabalho criador por parte da jurisprudência, cujo papel, 

bem compreendido, leva a melhorar sensivelmente a lei. “A 

jurisprudência é um perpétuo comentário, que se afasta dos textos ainda 

mais, porque é, apesar seu, atraído pela vida. 

  

 Mais adiante, ao exaltar o método teleológico de interpretação, 

afirma o notável jurista que a “norma enfeixa um conjunto de providências, 

protetoras, julgadas necessárias para satisfazer a certas exigências econômicas 

e sociais; será interpretada de modo que melhor corresponda àquela finalidade 

e assegure plenamente a tutela de interesse para a qual foi regida”2. 

 

 Ora, conforme dito e repetido acima, visa o RSC compensar vetustos 

vícios existentes na carreira de EBTT, que, durante um largo período, não 

incentivou, tampouco possibilitou aos professores, principalmente os mais 

antigos,  obterem a qualificação necessária para usufruir dos benefícios da nova 

carreira. 

 

 Nesse sentido, alijar os professores aposentados do processo de RSC é 

corromper a norma em exame, dela distanciado os seus principais destinatários. 

É olvidar a essência do preceito em questão e impedir que ele produza os 

resultados para os quais foi concebido. 

 

                                                        
2 Idem. 



  

 

 

 No mais, é válido por fim ressaltar que, para os professores 

aposentados a partir de março de 2013, soma-se ainda ao argumento acima 

despendido o fato de a eles ter sido negada, quando ainda em atividade, a 

possibilidade de solicitar o RSC em razão da mora da Administração em 

regulamentar o instituto. 

 

 Com efeito, ao estruturar o plano de cargos e carreiras do magistério 

federal, a Lei nº 12.772/12 remeteu a 1º de março de 2013 a aplicabilidade de 

suas normas. 

 

 Entretanto, no que tange ao RSC, somente em idos de 2014 é que 

tiveram início os primeiros processos destinados à aludida certificação. É que, 

somente então, conclui-se a normatização necessária para se dar real 

efetividade a esse mecanismo. 

 

 De todo modo, sendo a Administração, in casu, quem deu azo ao 

atraso em comento, não pode ela agora, valendo-se da sua própria inércia, 

negar aos professores aposentados a partir de março de 2013 a possibilidade de 

terem a sua RT revista pelo processo de RSC. 

 

 Segundo antigo brocardo latino, nemo auditor propriam turpitudinem 

alegans - a ninguém é dado locupletar-se de sua própria torpeza. 

 

 Dito postulado, aplicado aos sujeitos em geral, incide com maior rigor 

na Administração, em razão do dever de boa-fé inerente ao princípio da 

moralidade administrativa, insculpido no artigo 37, caput, da Constituição da 

República. 

 

 De acordo com o aludido princípio, “a Administração e seus agentes 

têm de atuar na conformidade de princípios éticos. Violá-los implicaria violação 

ao próprio Direito, configurando ilicitude que assujeita a conduta viciada a 

invalidação, porquanto tal princípio assumiu foros de pauta jurídica, na 

conformidade do art. 37 da Constituição. Compreende-se em seu âmbito, como 

é evidente, os chamados princípios da lealdade e boa-fé, tão oportunamente 

encarecidos pelo mestre espanhol Jesús Ganzáles Perez em monografia 

preciosa. Segundo os cânones da lealdade e da boa-fé, a Administração 

haverá de proceder em relação aos administrados com sinceridade e lhaneza, 

sendo-lhe interdito qualquer comportamento astucioso, eivado de malícia, 



  

 

 

produzido de maneira a confundir, dificultar ou minimizar o exercício de direitos 

por parte de cidadãos”3 . 

 

 Conforme bem ponderado por JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO4, 

“o princípio da moralidade impõe que o administrador público não dispense os 

preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Deve não só 

averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, 

mas também distinguir o que é honesto do que é desonesto.” 

  

 Pois bem, na hipótese em testilha, não sobejam dúvidas de que a 

Administração atuaria de forma censurável caso obstasse os docentes 

aposentados a partir de março de 2013 de se valer do processo de RSC. 

 

 Na espécie, estaria a Administração a locupletar-se da sua própria 

inércia, na medida em que teria retardo a edição das normas necessárias a 

operacionalizar o aludido direito, negando-se, posteriormente, a efetivá-lo para 

aqueles que, a tempo e modo, poderiam dele se valer. 

 

 Com efeito, sendo atribuível somente a Administração a delonga na 

edição dos atos tendentes a viabilizar o mecanismo em questão, não poderia, 

agora, a bem da boa-fé que deve nortear a sua relação com os servidores, 

penalizar aqueles que se jubilaram no aguardo da efetivação do RSC. 

 

 Nesse caso, agiria a Administração com inescusável engodo. 

 

 Por tudo isso, em conclusão, entendemos que o processo de 

reconhecimento de saberes e competências é perfeitamente aplicável e deve 

ser estendido aos professores inativos da carreira do magistério do ensino básico, 

técnico e tecnológico. 

 

 Juiz de Fora, 02 de março de 2015. 

  

  

______________________________ ______________________________ 

Leonardo de Castro Pereira Ricardo de Castro Pereira 

OAB/MG 92.697 OAB/MG 93.253 

 

                                                        
3 Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de Direito Administrativo. Malheiros Editores, 20ª ed., p. 107 
4 José dos Santos Carvalho Filho. Manual de Direito Administrativo. Lumen Juris, 10ª ed., p. 15 


