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Rio, 11/11/2014.

Prezada Sra. Ana Paula.

Cumprimentando-a,  conforme nosso  contato  telefônico  mantido  nesta  data,  segue  abaixo  um breve
relato ação judicial por nós patrocinada:

- Trata-se de ação proposta pela ADCEFET-RJ em face do CEFET-RJ, distribuída à 5ª Vara
Federal do Rio de Janeiro, questionando o enquadramento ocorrido em 1987 no Plano Único de
Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos de que trata a Lei nº 7.596 de 10/04/1987,
aprovado pelo  Decreto  nº  94.664 de  23/07/1987 e  regulamentado pela  Portaria  nº  475 de
26/08/1987 do Ministro de Estado da Educação;

- Após tramitação em primeira instância, sobreveio sentença julgando improcedente a ação, sob
o fundamento, em suma, de que “o enquadramento e a progressão realizados foram obedientes
a norma de regência”, ou seja, atenderam às disposições legais aplicáveis;

- Interposto recurso de apelação, distribuído à 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região, ao mesmo foi negado provimento, mantendo-se a sentença de primeira
instância;

- Em seguida, foi interposto recurso de embargos de declaração, ao qual também foi negado
provimento.  Contudo, esclarece-se que tal  recurso de embargos de declaração, mesmo lhe
tendo sido negado provimento, tem finalidade de “preparar” a interposição de recurso especial a
ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, em Brasília/DF, eis que este Tribunal somente
conhece dos recursos especiais  cujas matérias tenham sido prequestionadas nos Tribunais
locais, servindo os embargos de declaração para tal fim;

- Interposto o recurso especial em 09/10/2014, o mesmo encontra-se em tramitação no Tribunal
Regional Federal da 2ª Região.

Aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada consideração e apreço.

Paulo M. L. Amaral
advogado
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seu  destinatário,  ou  que  a  recebeu  por  engano,  fica  desde  já  notificado  que  qualquer  exame,
disseminação, distribuição, divulgação, cópia, retenção desta transmissão ou de informação nela contida
é estritamente proibida nos termos do artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal.

"COLABORE COM O MEIO AMBIENTE – IMPRIMA SOMENTE SE NECESSÁRIO!"
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