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PROCESSO ADMINISTRATIVO n. 3.530/2009-TRF1 
 

RELATOR : O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA 
INTERESSADO : JACKSON ROSA SANTOS 
ASSUNTO : Concessão de adicional de qualificação 

EMENTA 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. LEI 
11.416/2006. CURSO ORDEM JURÍDICA E MINISTÉRIO PÚBLICO CONCLUÍDO EM ÉPOCA 
EM QUE A INSTITUIÇÃO AINDA NÃO ERA CREDENCIADA PELO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO.  RETROAÇÃO  DO ATO DE CREDENCIAMENTO. 

1. O adicional  de qualificação previsto na Lei 11.416/2006 é devido a partir da apresentação do 
certificado de curso de especialização ou do diploma de mestrado ou de doutorado, após 
verificado pela unidade competente o reconhecimento do curso e da instituição de ensino pelo 
Ministério da Educação, na forma da legislação específica. 

2. Na hipótese vertente, o credenciamento da Escola Superior do Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios (2007) ocorreu a partir da oferta do curso sobre Ordem Jurídica e 
Ministério Público, nível de pós graduação lato sensu. O MEC conferiu, pois, efeito retroativo 
ao ato de credenciamento. A declaração de fls. 06 esclarece que o referido Curso de 
especialização fora ofertado a partir de 1994. O Certificado apresentado é de 1999. Logo, 
ratificados estão, pela autoridade educacional competente, os certificados até então expedidos. 

3. Nesse sentido, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: “A Lei 11.415/06 em momento 
nenhum estabeleceu um marco temporal para início da validade dos certificados de pós-
graduação, apenas exigindo que fossem emitidos em razão de conclusão de "cursos 
reconhecidos e ministrados por instituições de ensino credenciadas ou reconhecidas pelo 
Ministério da Educação na forma da legislação específica" (art. 12, § 2º).  A Lei 11.415/06 não tem 
por escopo regulamentar as atividades das instituições de ensino, mas apenas disciplinar o 
pagamento de uma vantagem pecuniária instituída em favor dos servidores do Ministério Público 
da União, motivo pelo qual, ao menos para tal fim, devem ser considerados ratificados os 
certificados de pós-graduação emitidos antes do credenciamento das respectivas instituições de 
ensino que os emitiu.” (AgRg no AREsp 12.640/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 19/12/2011). 

4. Precedentes da Corte Especial do TJDFT e administrativo do TRT/10ª. Região. 

5. Recurso administrativo provido. Efeitos a partir da data da protocolização do requerimento 
administrativo ofertado. 

 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que é interessada a parte acima indicada: 

Decide o Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
por unanimidade, dar provimento ao recurso do servidor, nos termos do voto do Relator. 

Brasília, 04 de setembro de 2014 (data de julgamento). 

 
 

Desembargador Federal REYNALDO FONSECA 
Relator 


