
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN (Relator):

Trata-se de Recurso (7032338) interposto pela servidora Andreia Diniz Feitosa, analista 
judiciária, área administrativa, pertencente ao quadro de pessoal da Justiça Federal de Primeiro 
Grau, Seção Judiciária do Amapá, contra a Decisão nº 6450995 da DIREF/SJAP, na qual fora 
reconhecido o direito ao Adicional de Qualificação, mas tão somente a partir de 15/1/2014, no 
recorte transcrito abaixo, verbis:

“Sem delongas, tendo em vista o parecer Selep/Nucre6405003 de que a servidora faria jus à 
percepção do adicional vindicado, mas somente a partir de 15/1/2014, data de inclusão da área 
"Preparação de Docentes/Instrutores" ao rol de interesse da Administração, para fins de 
percepção do AQ, no Manual do Adicional de Qualificação da Primeira Região (Portaria Presi 
600-198/2007-TRF1), conforme despacho do Diretor Geral do Tribunal nos autos do PA nº 
247/2013-TRF16404807, defiro o pedido em testilha e concedo à requerente o adicional de 
qualificação pela conclusão do curso de especialização em "Docência do Ensino Superior", no 
percentual de 7,5%, com vigência a contar de 15/1/2014.”

2. Aludiu a Recorrente que, apesar de devidamente regulamentado pela Resolução CJF nº 
126/2010, o AQ resultante das especializações nas áreas de Preparação de Docentes/Instrutores 
só passou a ser aceito como área de interesse no âmbito do TRF1 a partir de 15/01/2014, após 
publicação de despacho decorrente do Processo Administrativo nº 247/2013-TRF1, “em que 
decisão do Diretor Geral do TRF1, equivocadamente, se sobrepõe a uma Resolução do CJF 
(6404696).

3. Ponderou que a Resolução CJF nº 126/2010 traz o anexo intitulado "Tabela de área de 
conhecimento" que elenca "Pedagogia" e "Preparação de Instrutores" como áreas de interesse, e 
reproduziu os art. 1º, art. 12 e o art. 32, conforme abaixo, verbis:

“Art. 1º A concessão do adicional de qualificação - AQ, instituído pelo art. 14 da Lei nº 11.416, 
de 15 de dezembro de 2006, aos servidores do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e 
segundo graus, observará o disposto nesta Resolução e na Tabela anexa.
Art. 12. O adicional de qualificação decorrente de curso de pós-graduação será devido a partir da 
data de apresentação do certificado de curso de especialização ou diploma de mestrado ou 
doutorado, após a verificação do atendimento aos requisitos para sua concessão, na forma da 
regulamentação específica do Ministério da Educação, e do deferimento pela unidade 
competente em cada órgão.
Art. 32. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.”
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4. Ao fim, requereu fosse dado provimento ao Recurso e reconsiderada a Decisão, para que 
pudesse receber todas as parcelas do AQ, desde 12/12/2011, com as correções devidas.

5. A DIREF/SJAP recebeu o Recurso, por tempestivo, e negou Provimento (7262491), quando 
o remeteu (7262553) à E. Presidência desta Corte que, no Despacho PRESI nº 7317354 fez a 
remessa à DIGES para distribuição do feito a um dos membros do Conselho de Administração, 
vindo-me conclusos os autos.

É o relatório.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator

V O T O

ADMINISTRATIVO. SERVIDORA. RECURSO. 
CONCESSÃO AQ QUANDO INCLUSÃO CURSO NO 
MANUAL. NÃO DO REQUERIMENTO. NORMATIVO 
CJF. SERVIDOR FAZ JUS QUANDO DO DEFERIMENTO 
EM CADA ÓRGÃO. CASOS OMISSOS DIRIGENTE 
MÁXIMO ADMINISTRATIVO. PORTARIA TRIBUNAL 
DEFINIÇÃO PROCEDIMENTOS. HIPÓTESES NÃO 
PREVISTAS REQUERIMENTO INCLUSÃO PELO 
DIRETOR-GERAL. PRÁTICA DE ATO SEM 
REQUISITOS LEGAIS, PAGAMENTO INDEVIDO, 
HAVERÁ PRESTAÇÃO CONTAS. ÓRGÃOS DE 
CONTROLE. PENALIDADES. ADESÃO TERMOS 
DECISÃO JUÍZO A QUO. DESPROVIMENTO DO 
RECURSO.
I – Recurso Administrativo a reverter decisão da DIREF que 
deferiu pedido de concessão do Adicional de Qualificação a 
partir de 15/1/2014, e não desde 12/12/2011, quando 
apresentado o certificado à unidade competente.
II – Resolução CJF regulamenta a concessão do adicional de 
qualificação aos servidores do Conselho e da Justiça Federal 
de primeiro e segundo graus, e o servidor faz jus ao AQ 
quando do deferimento pela unidade competente em cada 
órgão.
III – Essa Resolução discrimina em seu anexo a tabela de 
áreas de conhecimento definidas, que servem para nortear a 
concessão do AQ pelo Conselho e os Tribunais Regionais 
Federais.
IV – Ainda, na citada Resolução, foi estabelecido que os 
casos omissos serão resolvidos pelo dirigente máximo da área 
administrativa do órgão.
V – No teor da Portaria/Presi 600-198/2007 é justificada sua 
expedição, considerando-se a necessidade de fixar parâmetros 
para correlacionar às áreas de interesse do Poder Judiciário os 
cursos de pós-graduação e as ações de treinamento realizadas 
pelos servidores do Tribunal e demais unidades jurisdicionais 
vinculadas.
VI – Essa Portaria definiu procedimentos relacionados à 
concessão do AQ, mas estabeleceu que o servidor que não se 
enquadrasse nas hipóteses previstas no Manual poderia 
requerer a inclusão ao Diretor-Geral do Tribunal.
VII – A E. Presidência desta Corte, à época, já vislumbrava 
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possível necessidade de mudanças no rol de áreas de interesse 

definidas para a Primeira Região, quando insculpiu nesse 

normativo que o Manual do AQ será aditado sempre que 

acolhido pedido de reconsideração que enseje alterações.

VIII - O citado normativo traz claramente à competência do 

Diretor-Geral do TRF1, por delegação da E. Presidência.

IX – Quando a Recorrente, em 12/12/2011, apresentou o 

certificado do curso Docência do Ensino Superior, ele não se 

encontrava incluído no Manual do AQ. Somente em 

15/01/2014 o Diretor-Geral deliberou por aditá-lo, uma vez 

acolhido o pedido de alteração.

X - Nesse contexto, é recomendável ao gestor público evitar a 

prática de ato que implique despesa ao Erário sem o 

preenchimento dos requisitos legais, que resulte em 

pagamento indevido, pois haverá de prestar contas perante os 

órgãos de controle, sujeitando-se a diversas penalidades, 

conforme visto em Acórdão do TCU.

XI - Adesão aos termos da Decisão da Diretoria do Foro da 

Seção Judiciária do Amapá.

XII – Recurso a que se nega provimento.

O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN (Relator):

A servidora Andreia Diniz Feitosa, analista judiciária, área administrativa, pertencente ao 

quadro de pessoal da Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária do Estado do Amapá, 

interpôs Recurso contra a Decisão nº 6450995 da DIREF/SJAP, pois está irresignada com a 

concessão do Adicional de Qualificação a partir de 15/1/2014, e não desde 12/12/2011, quando 

apresentou o certificado à unidade competente da SJAP.

2. Dispõe a Resolução CJF n. 126/2010, art. 12, ao regulamentar a concessão do adicional de 

qualificação aos servidores do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, que o 

servidor faz jus ao AQ quando do deferimento pela unidade competente em cada órgão, verbis:

“Art. 12. O adicional de qualificação decorrente de curso de pós-graduação será devido a partir 

da data de apresentação do certificado de curso de especialização ou diploma de mestrado ou 

doutorado, após a verificação do atendimento aos requisitos para sua concessão, na forma da 

regulamentação específica do Ministério da Educação, e do deferimento pela unidade 

competente em cada órgão.” (Grifo nosso)

3. Essa Resolução do CJF discrimina em seu anexo a tabela de áreas de conhecimento 

definidas, que servem para nortear a concessão do AQ pelo Conselho e os Tribunais Regionais 

Federais.

4. Ainda, na citada Resolução, art. 31, foi estabelecido que os casos omissos serão resolvidos 

pelo dirigente máximo da área administrativa do órgão.

5. No teor da Portaria/Presi 600-198/2007, justifica-se sua expedição considerando a “... 

necessidade de fixar parâmetros claros e objetivos para correlacionar às áreas de interesse do 

Poder Judiciário os cursos de pós-graduação e as ações de treinamento realizadas pelos 

servidores do Tribunal e das Seções e Subseções Judiciárias da Primeira Região.”, tudo em 

conformidade com o §1º do art. 17 da Portaria Conjunta 1 de 07/03/2007.
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6. A propósito, essa Portaria do TRF da 1ª Região definiu nos art. 2º, §1º, §2º, §3º, art. 3º e art. 

5º, procedimentos relacionados à concessão do AQ, o que na fase inicial deu-se apenas para as 

pós-graduações e ações de treinamento evidentemente afetas às áreas de interesses, conforme o 

Anexo, mas estabeleceu que o servidor que não se enquadrasse nas hipóteses previstas no 

Manual poderia requerer a inclusão [como o fez a Requerente] ao Diretor-Geral do Tribunal, 

verbis:

“Art. 2º O Tribunal e as Seções Judiciárias devem adotar de imediato todas as providências para 

concessão do AQ, obedecidas as normas e parâmetros estabelecidos pela legislação e 

complementados pelos procedimentos constantes do Manual ora aprovado.

§ 1º A concessão do AQ, na fase inicial, dar-se-á apenas para as pós-graduações e ações de 

treinamento evidentemente afetas à área de interesse, conforme especificado no Anexo desta 

Portaria.

§ 2º O servidor detentor de curso de pós-graduação ou de ação de treinamento que não se 

enquadre nas hipóteses de incidência do AQ, previstas no Manual do Adicional de Qualificação 

da Primeira Região, poderá pleitear sua inclusão mediante requerimento ao Diretor-Geral da 

Secretaria, devidamente fundamentado sobre as razões de fato e de direito que entenda aplicáveis 

ao caso.

§ 3º No caso de servidor da primeira instância, o requerimento será encaminhado à Diretoria-

Geral por intermédio da Diretoria do Foro.”

7. Nessa assentada, o fato é que a E. Presidência desta Corte, à época, já vislumbrava possível 

necessidade de mudanças no rol de áreas de interesse definidas para a Primeira Região, quando 

– vide art. 2º, § 5º -, insculpiu nesse normativo passagem onde estabelece que o Manual do AQ 

da Primeira Região será aditado sempre que acolhido pedido de reconsideração que enseje 

alterações – como foi acolhido o pleito da Recorrente -, verbis:

“§ 5º O Manual do Adicional de Qualificação da Primeira Região será aditado sempre que 

acolhido pedido de reconsideração que enseje alterações nas áreas de interesse definidas para a 

Primeira Região.”

8. Ainda, o citado normativo, no art. 3º e art. 4º, não deixa dúvidas sobre a competência do 

Diretor-Geral do TRF da 1ª Região, por delegação da E. Presidência, nos termos transcritos 

abaixo, verbis:

“Art. 3º Os atos concessórios do AQ para servidores do Tribunal cabem ao Diretor-Geral da 

Secretaria, por delegação da Presidência, e para os servidores das Seções e Subseções Judiciárias 

da Primeira Região ao Diretor do Foro.

Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal, ouvidas 

as áreas técnicas.”

9. Portanto, quando a Recorrente apresentou o certificado do curso de pós-graduação - 

Docência do Ensino Superior -, em 12/12/2011 à Seder/SJAP, nessa época o referido curso não 

se encontrava incluído dentre aqueles correlacionados com as áreas de interesse constantes do 

Manual do AQ de que trata a Portaria Presi-198/2007-TRF1, o que veio a ocorrer somente em 

15/01/2014, a partir do Processo Administrativo nº 247/2013-TRF1, por despacho do Diretor-

Página 4 de 6SEI/TRF1 - 10132540 - Relatório e Voto

20/05/2020https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_orig...



Geral, que deliberou por aditá-lo, uma vez acolhido seu pedido, que ensejou alterações nas 
áreas de interesse definidas para a Primeira Região, verbis:

“PROCESSO ADMINISTRATIVO 247/2013 – TRF1
Interessada: DIREH
Assunto: Alteração de Área de Interesse – Preparação Docentes/Instrutores e Preparação de 
Pesquisadores Em face do parecer da DIREH/SECRE, AUTORIZO a inclusão das áreas de 
interesse PREPARAÇÃO DE DOCENTES/ INSTRUTORES e PREPARAÇÃO DE 
PESQUISADORES, para fins de Adicional de Qualificação, relacionada a todos os cargos 
efetivos do quadro do Tribunal e das Seções e Subseções Judiciárias da Primeira Região.
Providencie-se a devida alteração no Manual do Adicional de Qualificação.
Brasília, 15 de janeiro de 2014.”

10. Nesse contexto, é recomendável ao gestor público evitar a prática de ato, mormente, que 
implique despesa ao Erário sem o preenchimento dos requisitos legais, que resulte em 
pagamento indevido, pois haverá de prestar contas perante os órgãos de controle, sujeitando-se 
a diversas penalidades, conforme visto no sumário do Acórdão TCU nº 8797/2016 - Segunda 
Câmara, cujo recorte é reproduzido abaixo, verbis:

“Sumário
PROCESSO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO DE 2011. Universidade Federal da Paraíba. 
Hospital Universitário Lauro Wanderley. Contas regulares, regulares com ressalva e irregulares. 
Débito. Multa.”

11. Portanto, adiro aos termos da Decisão nº 6450995 da Diretoria do Foro da Seção Judiciária 
do Amapá, que deferiu o pleito – a partir de 15/1/2014 - da servidora Andreia Diniz Feitosa, 
quando da inclusão da área "Preparação de Docentes/Instrutores" ao rol de interesse da 
Administração, para fins de percepção do AQ, no Manual do Adicional de Qualificação da 
Primeira Região [Portaria Presi 600-198/2007-TRF1], conforme despacho do Diretor-Geral do 
Tribunal nos autos do PA nº 247/2013-TRF1, com fulcro na Resolução CJF n. 126/2010, art. 
12.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Administrativo.

É como voto.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator

Documento assinado eletronicamente por Jirair Aram Meguerian, Desembargador 

Federal, em 30/04/2020, às 15:44 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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 10132540 e o código CRC 900F097B.
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