
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

DECISÃO SJ DIREF

Cuida-se  de  requerimento  (3506363)  aviado  pela  servidora  Maria  Rosângela
Gonçalves dos Reis Costa, Técnica Judiciária/Área Judiciária, lotada no Núcleo de Apoio à Subseção
Judiciária de Uberlândia, no qual pleiteia reconsideração do Despacho 3366935, assinado pela diretora
da  SECAD,  indeferindo  seu  pedido  de  licença  para  capacitação  pelo  período  de  23.01.2017  a
23.04.2017 (3151647).

Argumenta  que  as  restrições  impostas  pela  Lei  13.242/2015  não  abrangem  a
suspensão de direitos garantidos aos servidores públicos na Lei 8.112/90, como o direito a licença para
capacitação.  Questiona  que  "Estranhamente  não  foi  mencionada  na  Portaria  as  contratações  de
terceirizados que realmente gerariam despesas extras á União e, uma eventual suspensão provisória
não violaria direitos elencados em leis federais".

Assevera que não haverá ônus à União durante a licença, por não exercer cargo ou
função comissionada - portanto, não será necessário designar substituto, e que o prazo de 90 dias é
exiguo,  não gerando reflexos  negativos  nas  atividades do  setor.  Ademais, houve anuência  para  o
afastamento pelo Diretor do NUSUB, sua chefia imediata, e pelo MM. Juiz Diretor da Subseção em
exercício (3478705).

Sugere  medidas  alternativas  às  adotadas  na  Portaria  DIREF  23/2016,  em
conformidade com os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, tais como redução
dos dias de licença a serem concedidos, proporcionalmente à extensão e complexidade do curso.

Anexa  laudo  médico  (3506377),  datado  de  09/04/2009,  referente  a  Ressonância
Magnética da coluna cervical e lombo-sacra, informando que necessitaria de pelo menos 70 dias para a
realização dos cursos, pois as patologias a impedem de ficar mais tempo sentada, além das sete horas
diárias necessárias ao trabalho, para realizar cursos de carga horária acima de 120 horas/aula.

Pleiteia, por fim, que, uma vez preenchidos os requisitos legais, sejam deferidos pelo
menos 70 dias de capacitação, ou o tempo entendido como razoável por esta DIREF ou pelo Presidente
do TRF1.

É o breve relatório.

Decido.

Preliminarmente, cabe esclarecer que a Diretora da Secretaria Administrativa detém
competência para decidir sobre o requerimento da servidora, por força do Art. 1º, II, "e" da Portaria n.
10/94-DIREF,  de  11.06.2014.  Nos  termos  do  artigo  106  da  Lei  nº  8.112/1.990,  o  pedido  de
reconsideração deve ser apresentado à autoridade que expediu o ato ou proferiu a primeira decisão, no
caso a Diretora da SECAD, e que, nos termos do artigo 107, I, §1º daquele mesmo diploma normativo,
o recurso interposto contra o indeferimento do pleito deve ser dirigido à autoridade imediatamente
superior àquela que tiver expedido o ato ou proferido a decisão. Feitas essas considerações, entendo por
bem conhecer do pedido da servidora como recurso contra o indeferimento de seu pedido, eis que
dirigido a esta Juíza Diretora do Foro.

Verifico que a postulante matriculou-se nos cursos "Novo Código de Processo Civil I
(3332912)  e   Direito  Administrativo  III  -  Licitação  Pública  (3332926)",  ambos  ofertados  por
ECOCURSOS Educação a Distância, com cargas horárias de 80 horas cada, e duração prevista pelo
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período de  23/01/2017 a 23/04/2017. A servidora informa a impossibilidade de realizar cursos de carga
horária superior a 120 horas, entretanto assumiu voluntariamente dois cursos distintos, de 80 horas,
num total de 160 horas.

Pondero que a Portaria DIREF nº 23/2016, a qual suspende, na Seção Judiciária de
Minas Gerais,  a concessão de licenças para capacitação, ancora-se em uma situação excepcional
vivida  pela  Administração  Pública,  com  fortes  restrições  orçamentárias  que  impossibilitam  o
pagamento de horas extras e limitação de provimento de cargos, que fazem com que o afastamento
de servidores por motivos não imperiosos sejam indeferidos, salvo se demonstrado forte interesse da
Administração. A requerente postula afastamento para realizar dois cursos à distância (EAD), sem
aparente complexidade, com duração de 90 (noventa) dias e carga horária de 80 horas cada, situação
que não exige afastamento de suas funções. Verifica-se, pelo conteúdo programático dos cursos - cuja
relação com as atividades desempenhadas pela servidora sequer é informada - que se tratam de mera
atualização, as quais poderiam ser compatibilizadas com o trabalho a ser exercido, não obstante as
questões médicas alegadas pela requerente.

A discricionariedade da Administração na concessão da licença para capacitação é
um dos requisitos informados no Art. 87 da Lei 8112/90, o qual não se faz presente. Destaco que o
argumento  referente  às  "contratações  de  terceirizados"  não  procede,  posto  que  as  atividades  dos
servidores não são substituídas por mão de obra terceirizada, não apenas por questões orçamentárias,
mas legais. Ademais, houve supressão nos contratos de terceirização de mão de obra, bem como outras
medidas de economia de recursos, em todas as Subseções Judiciárias, sendo cada contrato ou medida
tratados em processos administrativos individualizados.

Observo que a Resolução Presi 600-7,  que estabelece critérios para concessão da
licença capacitação,  não proíbe  o  afastamento  para  realização de cursos  à  distância,  mas a  mera
realização de um curso EAD não caracteriza "direito" ao afastamento das funções. A desnecessidade de
paralisação do  trabalho  para  participar  de  curso  de  pouca complexidade  impõe  a  manutenção da
decisão de indeferimento do pedido da servidora. 

Esta Diretora do foro, que cumula jurisdição criminal, participa, atualmente, de curso
de pós-graduação à distância, oferecido pela Universidade de Coimbra, na área de crimes cibernéticos,
atividade que não impede o exercício de suas funções. 

Com essas  considerações,  nego  provimento  ao  recurso  interposto  pela servidora,
mantendo o indeferimento de seu pedido de afastamento para frequência aos dois cursos de educação à
distância.

Comunique-se. Após, nada havendo, arquivem-se estes autos.

 

SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES
Juíza Federal Diretora do Foro - SJMG

Documento assinado digitalmente

Documento assinado eletronicamente por Simone dos Santos Lemos Fernandes, Diretora do
Foro, em 20/02/2017, às 18:46 (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 3509417 e o código CRC 5348BA76.

Av. Álvares Cabral, 1805 - Bairro Santo Agostinho - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - MG - http://portal.trf1.jus.br/sjmg/

SEI/TRF1 - 3509417 - Decisão SJ Diref https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

2 de 3 21/02/2017 18:30



0028288-63.2016.4.01.8008 3509417v12

SEI/TRF1 - 3509417 - Decisão SJ Diref https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

3 de 3 21/02/2017 18:30


