
Relatório  de  ações  coletivas:  ADCEFET  –  Associação  dos  Docentes  do 
Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  Celso  Suckow  da  Fonseca  – 
CEFET/RJ (Atualizado em novembro/2014): 

• INCORPORAÇÃO, CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE QUINTOS ATÉ A 
MP  2.2225/2001 -  2006.51.01.016994-5  -  24ª  Vara  Federal  do  Rio  de 
Janeiro; 

Resumo do pedido: Em face da edição da Medida Provisória n° 2.225-45, de 
04 de setembro de 2001,  publicada no DOU em 05.09.2001,  em aplicação 
conjugada com a Lei nº 9.624/98, a possibilidade de novas incorporações de 
quintos prorrogou-se até a data em que aquele diploma provisório entrou em 
vigor.  Entretanto,  não  era  esta  a  interpretação  que  vinha  sendo  dada  aos 
Autores,  que  se  encontravam  tolhidos  do  seu  direito  à  incorporação  dos 
quintos  desde  a  edição  da  Lei  9.624/98.  Principal  pedido  é  o  de 
reconhecimento direito dos Substituídos à incorporação de quintos até 4 de 
setembro de 2001, momento em que passam a constituir VPNI, conforme 
a MP nº 2.225-45/2001;

Andamento processual:  Pedido julgado improcedente pelo juiz de primeiro 
grau.  Sentença  reformada  para  pelo  Tribunal  para  garantir  o  direito  da 
ADCEFET  de  requerer  em  nome  da  categoria  de  docentes  do  CEFET  e 
determinação  de  que  o  processo  volte  à  24ª  Vara  Federal  para  que  seja 
proferida decisão em nome da ADCEFET. Processo retornou à Vara de origem 
para ser julgado como ação coletiva, em nome de toda categoria. Citação do 
CEFET e réplica da Associação. O processo encontra-se concluso com o Juiz, 
aguardando nova sentença. Vale notar que o tema possui repercussão geral e 
terá decisão definitiva do STF.

• REAJUSTE DE 3,17% - 2000.51.01.024321-3 - 16ª Vara Federal do Rio de 
Janeiro;

Resumo do pedido: processo visa a declaração do direito dos Substituídos ao 
reajuste  de  vencimentos  no  índice  resultante  da  diferença  entre  o  índice 
efetivamente aplicado (22,07%) e aquele realmente devido (25,95%), ou seja, 
de  3,17%, por força da aplicação da Lei nº 8.880/94, no mês de janeiro de 
1995, bem como a condenação da CEFET ao pagamento das diferenças daí 
resultantes. 

Andamento processual: A sentença declarou o direito  ao resíduo para os 
substituídos  arrolados  junto  com  a  inicial  da  ação  coletiva  e  condenou  o 
CEFET ao seu pagamento, com juros de mora fixados em 1% ao mês a partir  
da citação e permitindo-se a compensação dos pagamentos administrativos. 
Em 2013 foram iniciados os processos de execução, em grupos de 10 (dez) 



professores. A discussão sobre os cálculos e o valor efetivo a ser recebido 
(embargos à execução) ainda tramita em primeira instância,  na maior parte 
aguardando sentença desde meados de 2014.  Vale notar  que os docentes 
abrangidos por estas execuções são apenas aqueles cujo nome está contido 
na  listagem  do  processo  e  que  não  receberam  através  de  outras  ações 
judiciais, como aquela promovida pela ASSER.

• GRATIFICAÇÃO  DE  INCENTIVO  À  DOCÊNCIA  –  GID - 
2000.51.01.014174-0  -  10ª  Vara  Federal  do  Rio  de  Janeiro  (e  outros 
processos em grupos de professores);

Resumo do pedido: Mandados de segurança postulando a incorporação da 
Gratificação de Incentivo à Docência – GID, instituída pela Medida Provisória 
nº  2.020/00,  posteriormente  convertida  na  Lei  nº  10.197/01,  e  que  fora 
suprimida na 1ª reedição da MP aludida. Objetivo de retorno do pagamento da 
GID para os inativos da época nos mesmos moldes dos ativos.

Andamento  processual: O  processo  coletivo  foi  julgado  procedente,  com 
decisão  confirmada  pelo  STJ,  sendo  remetido  ao  STF.  Também  foram 
impetrados Mandados de Segurança para grupos de professores, via de regra 
procedentes  e  com  liminar  concedidas  ainda  em  2001.  Nesses  casos,  a 
medida em que os processos estão se encerrando, os valores de atrasados 
(entre o corte da parcela e o restabelecimento) têm sido objeto de execução. 
Alguns grupos já receberam os valores neste e nos últimos anos e outros ainda 
estão tramitando no judiciário. 

• PAGAMENTO DA GEDBT - 2008.51.01.027620-5 - 20ª Vara Federal do 
Rio de Janeiro;

Resumo do pedido: A Lei nº 11.784 em seu artigo 116, a Lei nº 11.784/08 
previu a instituição da Gratificação Específica de Atividade Docente do Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico – GEDBT, mencionando, expressamente, que a 
mesma também seria paga aos servidores inativos. Ocorre que os Autores, 
docentes  inativos,  foram  beneficiados  por  sentenças  proferidas  em  ações 
judiciais determinando o pagamento da Gratificação de Incentivo à Docência – 
GID.  No  entanto,  em  1º  de  maio  de  2004,  a  GID  foi  substituída  pela 
Gratificação Especial de Atividade Docente – GEAD (MP nº 198/04 e Lei nº 
10.971/04.  Todavia,  a  GID,  cadastrada  na  forma  de  decisão  judicial  nos 
contracheques  de  alguns  docentes,  continuou  sendo  paga,  de  forma  que, 
ILEGALMENTE,  a  Administração  deixou  de pagar  a  gratificação  que  então 
passou a ser devida por lei, qual seja, a GEAD. Tempos depois, sobreveio a 
Lei nº 11.784/08, que  substituiu a GEAD pela Gratificação Específica de 
Atividade Docente do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – GEDBT. 
Porém,  mesmo  após  essa  nova  modificação  legislativa,  a  Administração 



ainda não está pagando a gratificação vigente – e, portanto, efetivamente 
devida -, no caso, a GEDBT.

Andamento processual: Sentença de procedência para garantir o pagamento 
da  GEDBT aos  substituídos.  O  processo  está  no  Tribunal  para  análise  do 
recurso de apelação do CEFET. Vale notar que a GEDBT foi extinta na última 
mudança da carreira.

• MS  PARA  RESTABELECIMENTO  DO  PAGAMENTO  DO  ABONO  DE 
PERMANÊNCIA  -  2008.51.01.009943-5  -  19ª  Vara  Federal  do  Rio  de 
Janeiro;

Resumo do pedido: Mandado de segurança postulando o restabelecimento 
do pagamento do benefício do Abono de Permanência aos Substituídos que 
possuíam direito à aposentadoria especial, bem como a abstenção do CEFET 
em proceder a quaisquer atos que visassem descontos na folha de pagamento 
dos Substituídos, a título de reposição ao erário.

Andamento  processual: Foi  proferida  sentença  de  procedência,  sendo 
determinado o pagamento do abono de permanência aos docentes com direito 
à aposentadoria especial  substituídos no processo, cuja determinação já foi 
cumprida pelo CEFET. 

• NÃO  INCLUSÃO  EM  FOLHA  DO  REAJUSTE  DE  3,17%. 
DESCUMPRIMENTO DO ART. 9 DA MP 2.225/2001 – 2009.51.01.028499-
1 – 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro;

Resumo  do  pedido: ação  postulando  o  reconhecimento  do  direito  dos 
Substituídos à percepção do reajuste de 3,17% (três vírgula dezessete por 
cento)  no  período  compreendido  entre  1°.01.2002  e  30.04.2006,  a  incidir 
sobre todas as parcelas remuneratórias, por força do art. 9° da MP n° 2.225-
45/2001, tendo em vista que somente houve uma efetiva reestruturação da 
carreira de docente em abril de 2006.

Andamento processual: Foi proferida sentença extinguindo o processo, uma 
vez que a ação original do reajuste de 3,17% não fixou data de limitação do 
reajuste.  

• ATUALIZAÇÃO  DO  VALOR  DO  AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – 
2009.51.01.028501-6 – 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro; 

Resumo do pedido: Tendo em vista a falta de reajuste da parcela do auxílio-
alimentação entre abril de 2004 e fevereiro de 2010, havendo defasagem nos 



valores em face da significativa variação do preço da alimentação, foi ajuizada 
ação buscando a correção dos valores do auxílio-alimentação. Tal iniciativa se 
impôs  ante  o  descumprimento  de  determinação  legal  e  regulamentar  que 
impõe a observância da atualização de valores (Lei n° 8.460/92 c/c Decreto n° 
3.887/2001). Requereu-se, ainda, o pagamento das diferenças decorrentes da 
correção em relação aos últimos cinco anos. 

Andamento  processual: Sentença  de  extinção  sem  análise  do  mérito  e 
improcedência  por  suposta  prescrição.  Interpostos  embargos de declaração 
que  foram  acolhidos  para  anular  a  primeira  decisão.  Nova  sentença  de 
improcedência,  da qual  recorremos.  Apelação não foi  provida pelo  Tribunal 
Regional Federal, motivando a interposição de Recurso Especial, que aguarda 
julgamento.

• ISENÇÃO  DO  PSS  SOBRE  PARCELAS  NÃO  INCORPORÁVEIS – 
2009.51.01.028500-4 – 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro; 

Resumo  do  pedido: Os  substituídos  sofrem  mensalmente  o  desconto  da 
contribuição  previdenciária  destinada  ao  Plano  de  Seguridade  Social  do 
Servidor Público. Em relação à base de cálculo da contribuição em questão, a  
regulamentação  da  matéria,  anteriormente  dada  pelos  artigos  1º  da  Lei  nº 
9.630/98 e 1º da Lei nº 8.852/94, sofreu alterações com a edição das Leis nº.  
9.783/99 e 10.887/04. Ocorre que a partir dessas novas normas, o Réu adotou 
uma  interpretação  errônea  de  que  a  base  de  cálculo  da  contribuição 
previdenciária teria sido ampliada,  passando a incluir nela várias parcelas 
que  não  integram  a  aposentadoria,  algumas  de  caráter  puramente 
indenizatório.  Assim, considerando o entendimento consolidado no Supremo 
Tribunal Federal, propôs-se a demanda, que busca o reconhecimento da não 
incidência da contribuição previdenciária sobre as parcelas que não se 
incorporam aos proventos de aposentadoria dos Substituídos no período 
posterior a 31 de dezembro de 2003, ressalvadas as parcelas já prescritas, 
bem como  a  condenação  do  Réu  à  devolução  dos  valores  indevidamente 
descontados.

Andamento  processual: Foi  prolatada  sentença  extinguindo  o  processo. 
Recurso  de  Apelação  interposto  pela  ADCEFET  aguarda  julgamento  do 
Tribunal Regional Federal. Vale observar que o tema possuir repercussão geral 
e será decidido de maneira definitiva pelo STF.

• INCORPORAÇÃO  DA  GAE  NO  VENCIMENTO  BÁSICO  –  LEIS 
11.344/2006 E 11.784/2008 – 2009.51.01.028705-0 – 18ª Vara Federal do 
Rio de Janeiro;

Resumo do pedido: Até janeiro de 2009 a remuneração dos substituídos era 



composta, além do vencimento básico, por diversas parcelas, dentre as quais a 
Gratificação de Atividade Executiva – GAE, que correspondia ao percentual de 
160% sobre o vencimento básico. A partir de 1°.02.2009, todavia, em razão de 
alteração  na  estrutura  remuneratória  da  carreira  promovida  pela  Lei  n° 
11.784/2008, a GAE foi suprimida da remuneração dos Substituídos. A mesma 
lei,  contudo,  ressalvou,  em  seu  art.  21,  parágrafo  único,  que  os  valores 
correspondentes à GAE, que até então lhes era alcançada, seriam, a partir 
daquela data,  incorporados ao vencimento básico. Dessa forma, em muitos 
níveis de diversas classes da carreira os docentes restaram lesados em seu 
direito,  recebendo  vencimento  básico  inferior  àquele  que  resultaria  da 
aplicação  do  percentual  expressamente  garantido  pela  lei,  o  que  trouxe  a 
necessidade  de  que  as  correspondentes  diferenças  sejam  alcançadas 
mediante a atuação do Poder Judiciário. A ação busca o reconhecimento do 
direito dos Substituídos à incorporação da GAE ao vencimento básico 
(ou, se for o caso, à soma do vencimento básico à Parcela Complementar do 
Salário  Mínimo),  nos  termos  do  parágrafo  único  do  art.  21  da  Lei  n° 
11.784/2008, para que o vencimento básico a eles atribuído pelo Anexo IV-A 
da Lei n° 11.344/2006, ao menos, corresponda ao valor resultante da soma da 
GAE com o vencimento básico previsto pelo Anexo IV dessa mesma lei para a 
mesma posição na tabela, observadas, conforme o seu art. 6°, as respectivas 
titulações (acrescido da Parcela Complementar  do Salário  Mínimo, se for o 
caso);  

Andamento  processual: Processo  julgado  improcedente.  Houve 
apresentação  de  recurso  de  Apelação,  que  não  foi  acolhido,  motivando  a 
interposição de Recurso Especial, ainda sem julgamento.

• REDUÇÃO  INDEVIDA  DE  PROVENTOS  DE  APOSENTADORIA  – 
GEMAS  E  RT –  2009.51.01.028704-9  –  17ª  Vara  Federal  do  Rio  de 
Janeiro; 

Resumo do pedido: Os contracheques dos docentes inativos eram compostos 
pelas  seguintes  gratificações  e  vantagens  pecuniárias:  a)  Gratificação 
Temporária para o Magistério Superior – GTMS, paga até o mês de janeiro 
de 2009; b)  Retribuição por Titulação – RT e  Gratificação Específica do 
Magistério Superior – GEMAS, cujo pagamento iniciou em fevereiro de 2009 
e perdura até a presente data, em substituição à GTMS, de acordo com a Lei 
11.784/2008; e c)  Gratificação por Atividade Executiva – GAE, paga até o 
mês de janeiro de 2009 e, posteriormente, incorporada ao provento básico dos 
docentes  substituídos,  de  acordo  com  a  Lei  11.784/2008.  Ocorre  que  a 
aplicação  de  tais  alterações  pelo  CEFET  resultou  em  decréscimos 
significativos nos proventos de aposentadoria dos substituídos, em especial em 
função  de  uma  pretensa  “proporcionalização”  indicada  por  Orientação 
Normativa  do  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão.  Por  essa 
razão, a partir de fevereiro de 2009, mesmo com a incorporação da GAE, o 



provento básico dos substituídos não alcançou o valor correto, de modo que o 
Réu tem contrariado o disposto no Anexo XVII da Lei 11.784/2008. Assim, a 
ação busca ver restabelecido para os docentes inativos do CEFET, o valor 
correto das referidas rubricas, em conformidade com a Lei 11.784/2008, 
bem como a  restituição dos valores que deixaram de ser pagos desde 
fevereiro de 2009, parcelas vencidas e vincendas. 

Andamento  processual: Foi  indeferida  a  petição  inicial.  Aguardando 
julgamento  do  recurso  de  apelação  pelo  Tribunal  Regional  Federal  da  02ª 
Região.

• PAGAMENTO  O  ABONO  DE  PERMANÊNCIA  APOSENTADORIA 
ESPECIAL (REDUTOR) – 2011.51.01.009539-8 – 04ª Vara Federal do Rio 
de Janeiro;

Resumo do pedido: A ação pretende pretende garantir a concessão do Abono 
de Permanência,  para aqueles docentes que preencherem os requisitos de 
aposentadoria especial e continuarem em exercício do magistério. 

Andamento  processual: Foi  decretada  revelia  do  CEFET  e  proferida 
sentença  de  procedência.  Aguarda  julgamento  de  Apelação  no  Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região.

• PROGRESSÃO FUNCIONAL PARA O NÍVEL DIII  – 2011.51.01.009538-6 
– 30ª Vara Federal do Rio de Janeiro;

Resumo  do  pedido: Ação  na  qual  se  pretende  garantir  aos  substituídos 
nomeados após a edição da MP 431/08, servidores docentes da Carreira de 
Ensino  Básico,  Técnico  e  Tecnológico  funcionalmente  vinculados  ao  Réu, 
ocupantes  da  classe  D-I,  que  seja  realizada  progressão  funcional  para 
classe  D-III.  Consequentemente,  busca,  também,  o  pagamento  de  valores 
atrasados em função da incorreção de critérios adotados pela Administração.

Andamento  processual:  Em novembro  de  2014  foi  proferida  sentença  de 
procedência, confirmando o direito à progressão por titulação, sem a contagem 
do interstício, durante o período que antecede a regulamentação do Decreto 
7.806/2012.  O  CEFET  deverá  apelar  da  decisão.  O  processo  ainda  será 
julgado novamente pelo Tribunal Regional Federal. 


