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PRESIDÊNCIA
Portaria
Portaria
Portaria
PORTARIA TRT 17ª SECOL/SGP/PRESI Nº 700/2016
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA SÉTIMA REGIÃO, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, resolve:
DISPENSAR
Dante Cordeiro dos Santos Ricco, Técnico Judiciário, Área Administrativa, Removido(a) do(a) Tribunal Regional da 24ª Região, da função
comissionada de Assistente - FC-02, e, ao mesmo tempo, designá-lo(a) para exercer a função comissionada de Secretário de Sessão - FC-03,
ambas do(a) Secretaria do Tribunal Pleno.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) - Caderno Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região.
José Carlos Rizk
Desembargador-Presidente

Portaria
PORTARIA TRT 17ª SECOL/SGP/PRESI Nº 701/2016
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA SÉTIMA REGIÃO, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, resolve:
DESIGNAR
Leandro Moreira Ferreira, Técnico Judiciário, Área Administrativa, Ativo com Vínculo, para exercer a função comissionada de Assistente - FC-02
da Secretaria do Tribunal Pleno.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) - Caderno Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região.
José Carlos Rizk
Desembargador-Presidente

Portaria
PORTARIA TRT 17ª SECOL/SGP/PRESI Nº 707/2016
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA SÉTIMA REGIÃO, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, resolve:
DISPENSAR
Cristiane Bloise Hygino Teixeira, Técnico Judiciário, Área Administrativa, Ativo com Vínculo, da função comissionada de Assistente de Gabinete FC-05, do Gabinete do Desembargador José Carlos Rizk.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) - Caderno Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região.
José Carlos Rizk
Desembargador-Presidente

Portaria
PORTARIA TRT 17ª SECOL/SGP/PRESI Nº 708/2016
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA SÉTIMA REGIÃO, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, resolve:
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DESIGNAR
Fabio Vieira Tozzi, Analista Judiciário, Área Judiciária, Ativo com Vínculo, para exercer a função comissionada de Assistente de Gabinete - FC-05,
do Gabinete do Desembargador José Carlos Rizk.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) - Caderno Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região.
José Carlos Rizk
Desembargador-Presidente

Portaria
PORTARIA TRT 17ª SECOL/SGP/PRESI Nº 709/2016
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA SÉTIMA REGIÃO, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, resolve:
DESIGNAR
Michelle Gomes Guimarães, Técnico Judiciário, Área Administrativa, Ativo com Vínculo, para exercer a função comissionada de Assistente
Administrativo - FC-03, da Secretaria da Corregedoria Regional (SECOR).
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) - Caderno Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região.
José Carlos Rizk
Desembargador-Presidente

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Ato
Ato SGP/PRESI
Ato da Presidência
ATO TRT-17.ª SGP/PRESI.N.º 27/2016 *
Acrescenta dispositivo ao Ato TRT 17.ª SGP.PRESI N.º 19/2015, que dispõe sobre a prestação da assistência à saúde, de que trata o art. 230 da
Lei n. 8.112/90, na forma de auxílio.
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA SÉTIMA REGIÃO , no uso de suas atribuições
legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 94, §3º, da Instrução Normativa da RFB n. 1.500, de 29 de outubro de 2014, que estabelece que os valores
de despesas médicas ressarcidos por fonte pagadora em folha de salário devem ser subtraídos do montante de despesas médicas, para fins de
dedução na Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda, por se tratar de importe não dedutível;
CONSIDERANDO que os comprovantes de rendimentos pagos e de imposto sobre a renda retido na fonte expedidos por este E. Tribunal não
trazem a discriminação dos beneficiários do reembolso médico-odonto-hospitalar pago por meio do “auxílio assistência médica odontológica”;
RESOLVE:
Art. 1.º. Acrescer ao artigo 1.º do Ato TRT 17.ª SGP.PRESI N.º 019/2015 o §3º, com a seguinte redação:
“Art. 1.º (...)
§ 3.º. O reembolso a título de “Auxílio Assistência Médica e Odontológica” será destinado, primeiramente, ao ressarcimento das despesas com
tratamentos suportadas pelos magistrados e servidores, distribuindo-se o valor remanescente de forma equitativa entre os dependentes para fins
deste Ato, respeitado o valor máximo do benefício."
Art. 2.º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) - Caderno Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região.
José Carlos Rizk
Desembargador-Presidente
* Republicado por erro material

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - NUDES
Ato
Ato SGP/PRESI
Ato da Presidência
ATO TRT 17.ª SEREH/PRESI N.° 65/2010
Regulamenta a concessão do Adicional de Qualificação - AQ, instituído pela Lei 11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 17.ª Região.
PUBLICAÇÃO CONSOLIDADA DO ATO TRT 17.ª SEREH/PRESI N.º 65/2010, de 10 de dezembro de 2010.
A DESEMBARGADORA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17.ª REGIÃO, no uso das atribuições legais e
regimentais, e em cumprimento ao disposto nos artigos 14 e 26 da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, bem como no Anexo I da Portaria
Conjunta n°1 STF, de 7 de março de 2007, e no Anexo III da Portaria Conjunta nº3 STF, de 31 de maio de 2007.
RESOLVE
Regulamentar a concessão do Adicional de Qualificação – AQ no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região.
Seção I
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Das Disposições Gerais
Art. 1.° O Adicional de Qualificação AQ será concedido com base no presente regulamento, em razão dos conhecimentos adicionais adquiridos em
ações de treinamento ou cursos de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, observados, conjuntamente, os seguintes requisitos:
I - correlação com as áreas de interesse deste Regional;
II - vinculação às atribuições do cargo efetivo ou às atividades desempenhadas pelo servidor, quando no exercício do cargo em comissão ou da
função comissionada.
§1.° A concessão do Adicional de Qualificação não implica direito do servidor para exercer atividades vinculadas ao curso ou à ação de
treinamento, quando diversas das atribuições de seu cargo efetivo.
§2.° O fato de a especialidade do cargo de provimento efetivo estar em processo de extinção não impede a percepção do Adicional de
Qualificação de que trata o caput deste artigo.
§ 3.° É vedada a concessão do Adicional de Qualificação quando o curso ou a ação de treinamento, especificados em edital de concurso público,
constituírem requisito para ingresso no cargo efetivo. (Revogado pelo Ato TRT17.ª SGP/PRESI n.º 22/2016).
Art. 2.° O Adicional de Qualificação é devido aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras de Analista Judiciário, de
Técnico Judiciário e de Auxiliar Judiciário do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região, observando-se os critérios e
procedimentos estabelecidos neste Ato.
Parágrafo Único. Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras de Analista Judiciário, de Técnico Judiciário e de Auxiliar
Judiciário do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que exerçam função comissionada ou cargo em comissão
precisam ser optantes da remuneração do cargo efetivo para possuírem direito ao Adicional de Qualificação, além da observância dos critérios e
procedimentos estabelecidos neste Ato.
Art. 3.° O servidor cedido ou removido não perceberá o Adicional de Qualificação durante o afastamento, salvo na hipótese de cessão ou remoção
para órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União e da administração pública direta do Poder Executivo Federal, na condição de optante
pela remuneração do cargo efetivo.
Seção II
Das Áreas de Interesse do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região
Art. 4.° As áreas de interesse do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região são as necessárias ao cumprimento de sua missão institucional,
relacionadas aos serviços de processamento de feitos; execução de mandados; análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência nos
vários ramos do Direito; estudo e pesquisa do sistema judiciário brasileiro; organização e funcionamento dos ofícios judiciais e as inovações
tecnológicas introduzidas; elaboração de pareceres jurídicos; redação; gestão estratégica, de pessoas, de processos e da informação; material e
patrimônio; licitações e contratos; orçamento e finanças; controle interno; segurança; transporte; tecnologia da informação; comunicação; saúde;
engenharia; arquitetura; gestão ambiental , bem como aquelas que venham a surgir no interesse do serviço.
Art. 5.° A concessão do adicional de qualificação está condicionada à demonstração da utilidade atual e efetiva do conhecimento. (Revogado pelo
Ato TRT17.ª SGP/PRESI n.º 22/2016)
Seção III
Do Adicional de Qualificação decorrente de Cursos de Pós-Graduação
Art. 6.° O Adicional de Qualificação decorrente de cursos de especialização, de mestrado ou de doutorado, desenvolvidos sob as metodologias
presencial, semipresencial ou à distância, será concedido nos seguintes percentuais incidentes sobre o respectivo vencimento básico:
I - 12,5% (doze vírgula cinco por cento), em se tratando de doutorado;
II – 10% (dez por cento), em se tratando de mestrado;
III - 7,5% (sete vírgula cinco por cento), em se tratando de especialização;
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos neste artigo.
Art. 7.° O Adicional de Qualificação é devido a partir da apresentação de requerimento fundamentado juntando o certificado de curso de
especialização ou o diploma de mestrado ou de doutorado, após a verificação, na forma da legislação específica do Ministério da Educação.
§ 1.º A comprovação do curso far-se-á mediante apresentação de cópia do certificado ou do diploma devidamente autenticada, podendo a
autenticação ser feita pelo superior hierárquico do servidor ou pelo Serviço de Recursos Humanos, a vista do original.
§1.º A comprovação do curso far-se-á mediante encaminhamento, por meio digital, em formato pdf, de cópia do certificado ou do diploma,
devidamente autenticada, podendo a autenticação ser feita pelo superior hierárquico do servidor ou pela Secretaria de Gestão de Pessoas, a vista
do original. (Redação dada pelo Ato TRT17.ª SGP/PRESI n.º 22/2016)
§2.° Não serão aceitas declarações ou certidões de conclusão de cursos.
§3.° Somente os cursos reconhecidos e ministrados por instituições de ensino credenciadas pelo MEC serão considerados para a concessão dos
percentuais previstos no art. 6°.
§4.° Os diplomas dos cursos de mestrado e de doutorado realizados no exterior devem ser reconhecidos e registrados por universidades
brasileiras que ofereçam cursos reconhecidos na mesma área de conhecimento ou em área afim.
§5.° Os certificados ou diplomas deverão ser expedidos por universidades; para os expedidos por instituições não-universitárias deverá constar o
respectivo registro em universidade indicada pelo Conselho Nacional de Educação. (Revogado pelo Ato TRT17.ª SGP/PRESI n.º 22/2016).
Art. 8.º Somente serão aceitos cursos de especialização com duração de, no mínimo, 360 horas.
Art. 9.° O servidor que se encontrava aposentado na data da publicação da Lei nº 11.416/06, e que tenha concluído curso de especialização, de
mestrado ou de doutorado anteriormente à sua aposentadoria, fará jus à inclusão do Adicional de Qualificação no cálculo dos proventos,
observado o disposto neste Ato.
Art. 10. O pensionista cujo benefício tenha sido concedido até a data da publicação da Lei n° 11.416/06 fará jus à inclusão do Adicional de
Qualificação no cálculo da pensão, desde que comprove que o respectivo instituidor havia concluído curso de especialização, de mestrado ou de
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doutorado anteriormente ao seu falecimento, se ativo, ou à sua aposentadoria, se inativo, observado o disposto neste Ato.
Art. 11. O disposto nos artigos 9.° e 10 aplica-se às aposentadorias e às pensões amparadas pelo art. 7° da Emenda Constitucional nº 41, de 31
de dezembro de 2003, e no parágrafo único do art. 3° da Emenda Constitucional nº 47, de 6 de julho de 2005.
Seção IV
Do Adicional de Qualificação decorrente de Ações de Treinamento
Art. 12. É devido o Adicional de Qualificação aos ocupantes dos cargos de provimento efetivo que comprovadamente houverem concluído conjunto
de ações de treinamento, observadas as condições previstas neste Ato.
Parágrafo Único. O adicional decorrente de ações de treinamento poderá ser percebido cumulativamente com um daqueles previsto no art. 6.°
deste Ato.
Art. 13. Consideram-se ações de treinamento aquelas que promovem, de forma sistemática, por metodologia presencial ou à distância, o
desenvolvimento de competências para o cumprimento da missão institucional, custeadas ou não pela Administração.
§ 1º As ações de treinamento promovidas ou custeadas pelo Tribunal ou pelo órgão cessionário, na hipótese de o servidor encontrar-se cedido,
serão válidas para a percepção do adicional de que trata esta Seção, independentemente da carga horária de cada evento, exceto as relacionadas
no art. 14.
I - O disposto no §1.º deste artigo aplica-se às ações de treinamento em relação às quais o servidor obteve autorização, prévia e escrita, para se
ausentar do serviço pelo período de tempo necessário à participação no evento.
II - O servidor instrutor não terá considerado como ação de treinamento o evento por ele ministrado, remunerado ou não. (Revogado pelo Ato
TRT17.ª SGP/PRESI n.º 22/2016)
§ 2.° Serão aceitas ações de treinamento não custeadas pela Administração, inclusive as realizadas antes do ingresso do servidor no cargo,
quando contemplarem carga horária de , no mínimo, oito horas de aula, e tiverem sido ministradas por instituição ou profissional reconhecidos no
mercado, desde que previstas no Programa Permanente de Capacitação do TRT da 17ª Região, observado o disposto no art. 15 deste ato, no que
couber.
§ 2.° Serão aceitas ações de treinamento não custeadas pela Administração, inclusive as realizadas antes do ingresso do servidor no cargo,
quando contemplarem carga horária de, no mínimo, oito horas de aula, tiverem sido ministradas por instituição ou profissional reconhecidos no
mercado, estiverem previstas no Programa Permanente de Capacitação de que trata o art. 10 da Lei n.º 11.416/2006, observado o disposto no art.
15 deste ato, no que couber. (Redação dada pelo Ato TRT17.ª SGP/PRESI n.º 22/2016).
§ 3.° Para fins de verificação da compatibilidade do evento descrito no parágrafo anterior com o Programa Permanente de Capacitação, o servidor
poderá fazer consulta prévia a Administração, com a antecedência mínima de 15 dias úteis do seu início.
§ 3.° Para fins de verificação da compatibilidade do evento descrito no parágrafo anterior, será utilizada como parâmetro a Tabela de Correlação
constante do Anexo I deste Ato. (Redação dada pelo Ato TRT17.ª SGP/PRESI n.º 22/2016).
§ 4.° As ações de treinamento concluídas antes do ingresso no cargo surtirão efeitos financeiros a partir do exercício, limitados ao período que
restar para completar 4 (quatro) anos da conclusão desse conjunto de ações.
§ 5.° A comprovação das ações de que trata o § 2 ° far-se-á mediante apresentação de cópia do certificado ou da declaração de conclusão do
evento, devidamente autenticada, podendo a autenticação ser feita pelo superior hierárquico do servidor ou pelo Serviço de Recursos Humanos, à
vista do original.
§ 5.° A comprovação das ações de que trata o §2.° far-se-á mediante encaminhamento, por meio digital, no formato pdf , de cópia do certificado ou
da declaração de conclusão do evento à Secretaria de Gestão de Pessoas, observado o disposto no art. 27 deste ato. (Redação dada pelo Ato
TRT17.ª SGP/PRESI n.º 22/2016).
§ 6.° O certificado ou declaração de conclusão do evento deverá indicar a entidade promotora, o conteúdo programático, a carga horária por
disciplina e o período de realização. A ausência de um desses itens deverá ser comprovada por declaração fornecida pela entidade promotora.
§ 7.° Caso o certificado ou declaração de conclusão informe apenas o mês e ano de finalização do evento, será considerado como data final o
último dia do mês informado no documento comprobatório.
§ 8.° Consideram-se ações de treinamento, ainda, os cursos nas áreas do conhecimento previstas no edital de concurso público para ingresso
neste Tribunal, tendo como referência o último concurso. (Revogado pelo Ato TRT17.ª SGP/PRESI n.º 22/2016).
§ 9.° Quando se tratar de curso preparatório para concurso, o certificado ou declaração de conclusão também deverá ser instruído com documento
oficial que contenha o conteúdo programático e a carga horária por disciplina, para que se possa aferir objetivamente as matérias cursadas, de
modo que sejam averbadas apenas as horas relativas às disciplinas que tenham estreita relação com as áreas de interesse do Tribunal e,
simultaneamente, com as atribuições do cargo efetivo do servidor ou com as atividades por ele desempenhadas quando no exercício de cargo em
comissão ou função comissionada.
§ 10.º Para as ações realizadas na modalidade a distância, serão aceitos certificados emitidos eletronicamente pela instituição promotora, desde
que a carga horária diária não ultrapasse 8 (oito) horas-aula. (Redação incluída pelo Ato TRT17.ª SGP/PRESI n.º 22/2016).
I - no caso de realização de dois ou mais cursos a distância em períodos concomitantes, a soma da carga horária não poderá ultrapassar a carga
horária diária máxima a que se refere o caput deste artigo. (Redação incluída pelo Ato TRT17.ª SGP/PRESI n.º 22/2016).
II - havendo concomitância de cursos e ultrapassada a carga horária diária permitida, será averbado o certificado com maior número de horas-aula
ou qualquer deles se idêntico, desde que não ultrapasse, individualmente, o limite diário estabelecido no caput deste artigo. (Redação incluída pelo
Ato TRT17.ª SGP/PRESI n.º 22/2016).
III - em nenhuma hipótese haverá averbação parcial da carga horária contida nos certificados. (Redação incluída pelo Ato TRT17.ª SGP/PRESI n.º
22/2016).
Art. 14. Não se enquadram na definição de ações de treinamento, para fins da concessão do Adicional de Qualificação:
I - curso ou ação de treinamento especificado em edital de concurso público como requisito para ingresso em cargo de provimento efetivo;
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II - as que deram origem à percepção do Adicional de Qualificação de 12,5% (doze vírgula cinco por cento), de 10% (dez por cento) ou de 7,5%
(sete vírgula cinco por cento);
III - curso de nível superior ou de pós-graduação;
IV - elaboração de monografia ou artigo científico destinado à conclusão de cursos de nível superior ou de especialização, de dissertação para
mestrado e de tese para doutorado;
V - participação em programa de reciclagem anual dos ocupantes do cargo de carreira cujas atribuições estejam relacionadas às funções de
segurança, para fins de percepção da Gratificação de Atividade de Segurança - GAS, a que alude o §3.°. do art. 17 da Lei n° 11.416/06;
VI - reuniões de trabalho e participação em comissões ou similares;
VII - curso de língua estrangeira;
VIII - estágio curricular ou extracurricular;
IX - aulas magnas;
X - ações de programas de responsabilidade social, programas de qualidade de vida, programas vinculados à cidadania organizacional ou
programas equivalentes; e
XI - cursos de ambientação para novos servidores.
XII - participação como instrutor em eventos de capacitação de qualquer natureza. (Redação incluída pelo Ato TRT17.ª SGP/PRESI n.º 22/2016).
Art. 15. Para a concessão do Adicional de Qualificação decorrente de ações de treinamento, deverão ser observados os seguintes critérios:
I - para cada 120 horas de ação de treinamento, o servidor fará jus a 1% (um por cento), incidente sobre o vencimento básico do seu cargo efetivo,
até o máximo de 3% (três por cento);
II - as horas excedentes da última ação que implementar 120 horas não serão consideradas como resíduo para concessão do percentual
subsequente;
III – caso o servidor comprove a participação em um só evento de capacitação com carga horária múltipla de 120 horas, serão concedidos tantos
percentuais quantos forem os múltiplos, até O limite de 3% (três por cento), desprezando-se o resíduo;
IV - cada percentual de 1% (um por cento) do adicional será pago pelo período de quatro anos, a contar da conclusão da última ação de
treinamento que integralizou as 120 horas correspondentes e, após esse prazo, o respectivo valor será excluído da remuneração do servidor;
IV – os coeficientes relativos às ações de treinamento previstas neste artigo serão aplicados pelo prazo de 4 (quatro) anos, a contar da data de
conclusão da última ação de treinamento que totalizou o mínimo de 120 (cento e vinte) horas. (Redação dada pelo Ato TRT17.ª SGP/PRESI n.º
22/2016).
V - o conjunto de ações de treinamento concluído após o implemento do percentual máximo de 3% (três por cento) observará o seguinte:
a) as ações de treinamento serão registradas à medida que concluídas;
b) a concessão de novo percentual produzirá efeitos financeiros a partir do dia seguinte à decadência do primeiro percentual da anterior
concessão, limitada ao período que restar para completar 4 (quatro) anos da conclusão desse conjunto de ações.
VI - Uma vez implementado o percentual não haverá revisão em face de averbação posterior que enseje alteração de cálculo de percentual ou
data-base de sua percepção.
VII – O adicional de qualificação de que trata este artigo será devido a partir do certificado.
Art. 16. Em nenhuma hipótese o Adicional de Qualificação em razão de ações de treinamento integra, como parcela própria, os proventos de
aposentadoria e as pensões.
Seção V
Dos Procedimentos
Art. 17. É competência do Presidente do Tribunal a concessão do Adicional de Qualificação decorrente de cursos de Pós-Graduação de que trata
este Ato.
Art. 17. É competência do Presidente do Tribunal a concessão do Adicional de Qualificação decorrente de cursos de Pós-graduação ficando
delegada, ao titular do cargo de Secretário de Gestão de Pessoas ou seu substituto legal, a concessão dos adicionais de qualificação decorrentes
das ações de treinamento a que se refere a Seção IV. (Redação dada pelo Ato TRT17.ª SGP/PRESI n.º 22/2016).
Art. 18. O Serviço de Recursos Humanos é a unidade responsável pelas medidas destinadas à implementação do Adicional de Qualificação.
Art. 18. A Secretaria de Gestão de Pessoas é a unidade responsável pelas medidas destinadas à implementação do Adicional de Qualificação.
(Redação dada pelo Ato TRT17.ª SGP/PRESI n.º 22/2016).
Art. 19. A compatibilização entre as atribuições dos cargos ou atividades exercidas e as áreas de conhecimento dos eventos de capacitação
observará o disposto neste Ato e no Anexo I da Portaria Conjunta nº 1 STF, de 7 de março de 2007 utilizando-se como parâmetro a Tabela de
Correlação constante do Anexo I deste Ato.
Art. 20. O Serviço de Recursos Humanos A Secretaria de Gestão de Pessoas poderá solicitar informações adicionais, necessárias à verificação da
compatibilidade do curso ou da ação de treinamento com as áreas de interesse do TRT da 17ª Região, submetendo-as à Presidência para
concessão do Adicional de Qualificação. (Redação dada pelo Ato TRT17.ª SGP/PRESI n.º 22/2016).
Art. 21. Caberá à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação a elaboração de sistema informatizado para cadastro, manutenção e
controle de pagamento do Adicional de Qualificação.
Art. 21. Caberá à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação a manutenção de sistema informatizado para cadastro e controle de
pagamento do Adicional de Qualificação bem como a realização de todas as adequações que se fizerem necessárias em razão da publicação
deste ato. (Redação dada pelo Ato TRT17.ª SGP/PRESI n.º 22/2016).
§ 1.° Os eventos realizados ou custeados pelo TRT da 17ª Região, que atenderem as disposições contidas neste Ato, serão automaticamente
cadastrados no sistema, com efeitos financeiros a partir da data da conclusão.
§ 2.° Os eventos externos ou não custeados pelo TRT da 17ª Região serão submetidos à apreciação da Presidência do Tribunal, mediante
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apresentação de cópia do certificado ou declaração de conclusão do evento, para fim de concessão do adicional a que se refere a Seção IV.
(Revogado pelo Ato TRT17.ª SGP/PRESI n.º 22/2016).
§ 3.° Ficará a cargo dos servidores requisitados ou removidos de outros órgãos o encaminhamento dos originais ou cópias dos seus certificados
ou diplomas ao órgão de origem.
§ 4.° Os servidores cedidos ou removidos para outros órgãos deverão encaminhar ao Serviço de Recursos Humanos à Secretaria de Gestão de
Pessoas do TRT da 17ª Região as cópias dos certificados e diplomas, autenticadas em cartório ou pela unidade de Recursos Humanos do órgão
cessionário, juntamente com declaração daquele órgão referente às atividades desempenhadas pelo servidor quando no exercício de cargo em
comissão ou função comissionada, sendo considerada, para efeito de contagem de prazo, a data de recebimento. (Redação dada pelo Ato
TRT17.ª SGP/PRESI n.º 22/2016).
Art. 22. O Adicional de Qualificação decorrente de Cursos de Pós-Graduação integrará a remuneração contributiva utilizada para calculo dos
proventos de aposentadoria, nos termos do § 3° do art. 40 da Constituição Federal.
Art. 23. Os percentuais do Adicional de Qualificação incidirão sobre o valor do vencimento básico, observado quanto aos efeitos financeiros o
disposto neste Ato.
Parágrafo único. O pagamento do Adicional de Qualificação fica condicionado à existência de dotação orçamentária e financeira.
Art. 24. A Presidência do Tribunal instituirá Comissão Permanente com o objetivo de analisar e deliberar, fundamentadamente, acerca dos casos
omissos ou dos que gerarem dúvidas quanto à concessão do Adicional de Qualificação.
§ 1.° A Comissão será composta de 5 (cinco) servidores efetivos do Quadro de Pessoal, sendo:
a) 1 (um) da Assessoria Jurídica;
b) 1 (um) lotado no Serviço de Recursos Humanos na Secretaria de Gestão de Pessoas;
c) 1 (um) lotado na 2.ª Instância;
d) 1 (um) lotado na 1.ª Instância e;
e) 1 (um) lotado na Diretoria-Geral.
§ 2.º Persistindo dúvidas quanto a concessão do adicional de qualificação, poderá, a comissão, submeter a matéria ao responsável pelo setor ao
qual a mesma se encontra relacionada, a fim de que sejam fornecidos subsídios necessários a elaboração de parecer conclusivo. (Revogado pelo
Ato TRT17.ª SGP/PRESI n.º 22/2016).
Seção VI
Das Disposições Finais
Art. 25. Do indeferimento do adicional de qualificação cabe pedido de reconsideração à autoridade que proferiu a decisão no prazo de 30 dias.
§ 1.º Sendo mantida a decisão, poderá o interessado interpor recurso no prazo de 30 dias.
§ 2.º Os prazos serão contados da ciência ou da divulgação oficial da respectiva decisão.
Art. 26. Os afastamentos e licenças considerados como de efetivo exercício, nos casos previstos em lei, não suspendem o pagamento do
Adicional de Qualificação.
Art. 27. O servidor é corresponsável com a Instituição de Ensino pela veracidade e exatidão das informações constantes dos documentos que
apresentar para o fim de percepção do Adicional de Qualificação.
Parágrafo único. A qualquer tempo, caso seja constatado que as informações constantes da declaração de conclusão de curso, do certificado ou
do diploma são inverídicas ou inexatas e que a concessão do Adicional de Qualificação somente se deu em razão dessas informações, o servidor
perderá o direito aos adicionais concedidos, ressarcirá o valor correspondente, nos termos dos artigos 46 e 47 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, e responderá na forma da Lei.
Art. 28. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória - ES, 10 de dezembro de 2010.
WANDA LÚCIA COSTA LEITE FRANÇA DECUZZI
Desembargadora-Presidente do TRT da 17.ª Região
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