
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENTA

GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. TREINAMENTO AVANÇADO
DOS USUÁRIOS FINAIS DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJe). ATRIBUIÇÕES DA
UNIDADE DE LOTAÇÃO DO SERVIDOR. PERCEPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Recurso administrativo interposto de decisão do Diretor-Geral, proferida nos autos do PAe/SEI n.
0004746-11.2014.4.01.8000,  pela  qual  foi  indeferido  pedido  de  pagamento  de  “Gratificação  por
Encargo de Curso ou Concurso”, relativamente à “instrutoria interna” do curso “Treinamento Avançado
dos Usuários Finais do Processo Judicial Eletrônico – PJe”.

2. Diz a Lei n. 8.112/1990 que “a Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso é devida ao servidor
que,  em caráter  eventual  atuar  como instrutor  em curso  de formação,  de desenvolvimento  ou  de
treinamento regularmente instituído no âmbito da administração pública federal” (art. 76-A, I).

3. O Decreto n. 6.114/2007, que regula o art. 76-A da Lei n. 8.112/1990, dispõe que “a Gratificação não
será devida pela realização de treinamentos em serviço ou por eventos de disseminação de conteúdos
relativos às competências das unidades organizacionais” (art. 2º, § 2º).

4. Na Justiça Federal de primeiro e segundo graus, a mencionada gratificação é normatizada também
pela Resolução CJF n. 294/2014, com semelhante disposição, estabelecendo que “não será devido o
pagamento da gratificação quando as atividades elencadas nos incisos deste artigo estiverem previstas
nas atribuições da unidade de lotação do servidor” (art. 2º, parágrafo único).

5. Os recorrentes integram o Núcleo de Apoio ao PJe (NUPJe), o  Comitê Gestor Regional do PJe
(CGR-PJe), a Subcomissão de Parametrização e Apoio à Implantação do PJe e a Secretaria Judiciária
(SECJU), órgãos incumbidos da implantação, disseminação e treinamento do PJe. Assim, o pagamento
da gratificação esbarra nas citadas normas.

6. Recurso administrativo a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Decide o Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal – 1ª Região, à
unanimidade, negar provimento ao recurso administrativo, nos termos do voto do Relator.

Brasília, 17 de novembro de 2016 (data do julgamento).

Desembargador Federal João Batista Moreira

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região - Relator

Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 05/12/2016, às 16:07 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3038900 e o código CRC 76B82553.
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