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DECISÃO

Vistos.

Trata-se de recurso apresentado pelo servidor Alessandro Marco Urru
Joviano dos Santos contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de
Adicional de Qualificação assegurado ao servidor detentor do título académico
de Doutor, em face da apresentação de certificados de conclusão referentes a
curso de pós-doutorado.

O recorrente informa que concluiu curso internacional de pós-doutorado,
o qual exigiria como pré-requisito o diploma de Doutor, tanto no Brasil quanto
na Itália - País de realização do curso; e fundamenta o pleito de percepção de
Adicional de Qualificação pelo título académico de doutor na Lei n° 11.416, de
15 de dezembro de 2006, e na definição de pós-doutorado assinalada pela
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes), em sua Portaria n° 43, de 10 de abril de 2013, e do Conselho da
Justiça Federal, na Resolução n° 125, de 22 de novembro de 2010.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão prolatada e, em caso de
indeferimento, o encaminhamento a instância superior.

É o breve relatório.

Decido.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DO FORO

O indeferimento do pedido de Adicional de Qualificação ancorou-se na
falta de amparo legal para concessão desse direito ao nível de pós-
doutoramento, bem como na impossibilidade de inferência pela Administração
Pública, face à documentação apresentada, quanto à conclusão do curso de
Doutorado, tampouco de sua realização em instituição de ensino superior
reconhecida pelo MEC, conforme exige expressamente a legislação pertinente.

Pelo exposto, indefiro o recurso, por entender que a decisão
questionada não padece de vício ou omissão que motive a sua revisão,
mantendo-a integralmente pelos fundamentos apresentados pelo NUCRE às
fls. 14/15, bem como pelas razões ora expostas.

Dê-se ciência ao Recorrente.

Publique-se.

Belo Horizonte, 22 de junho de 2015.

Miguel Angelo de Alvarenga Lopes
Juiz Federal Diretor do Foro
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