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RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS – RSC   - PROFESSORES 

INATIVOS DO EBTT. 

 

O SINASEFE/SP ingressou com ação judicial objetivando o direito ao 

Reconhecimento de Saberes e Competências – RSC aos professores aposentados da Carreira 

do Ensino Básico Técnico e Tecnológico – EBTT, com base na paridade. 

A Lei nº 12.772/2012 confere ao Servidor Público Federal o direito de 

percepção da Retribuição por Titulação com RSC, devendo ser concedido pela Instituição 

conforme preceitua a Lei. 

O Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) é um processo em 

que os docentes do EBTT podem ter seus vencimentos acrescidos de uma Retribuição por 

Titulação (RT) desde que comprovem os requisitos legais. 

Em que pese, o direito dos professores inativos a tal retribuição a 

Instituição negou administrativamente os pedidos, declarando que o instituto só alcançaria os 

docentes que tivessem passado à inatividade após a vigência da Lei 12.772/2012. 

Diante da flagrante ilegalidade o SINASEFE/SP impetrou Mandado de 

Segurança com Pedido Liminar, com base no direito de petição, bem como a paridade com os 

servidores ativos do IFSP. 

O pedido liminar foi concedido “para determinar à digna Autoridade 

impetrada que proceda ao recebimento dos requerimentos administrativos, bem como à 

análise integral dos pleitos quanto ao preenchimento dos requisitos na avaliação de 

Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) para efeito de valoração da Retribuição 

por Titulação (RT), com os respectivos efeitos financeiros, aos servidores inativos e 

pensionistas aposentados antes da vigência da Lei 12.772/2012”.  

Da decisão que concedeu a liminar cabe recurso pelo IFSP. 



O Mandado de Segurança está em trâmite perante a 10ª Vara Cível 

Federal de São Paulo, processo número 5005874-93.2017.4.03.6100, e pode ser acessado 

através do link (https://pje1g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam). 

Importante destacar que o mérito da ação, ou seja, o reconhecimento do 

direito dos Professores aposentados a receber a RT com base nos títulos que possuí, ainda não 

foi decidido. 

Por fim, os Professores que tiverem interesse na avaliação do 

Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC para efeito de valorização da Retribuição 

por Titulação (RT) devem protocolizar junto à CPPD seus requerimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


