
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

PARECER - SJBA-SELEP

DECISÃO DO NUCRE: Defiro a Licença para Capacitação requerida por ESTELA DE FÁTIMA
MARTINS FAGUNDES ,  matrícula  3948/03,  Analista  Judiciário,  lotada  na  Subseção Judiciária  de
Vitória  da  Conquista,  2ª Vara  Federal,lotada  na  SESUD,  no  período de 10/04/2017 a  24/04/2017,
perfazendo um total de quinze (15) dias, documentos 3709737, relativo ao quinquênio de 07/07/2010 a
06/07/2015, para fins de realização do Curso de Direito Empresarial do Estratégia Concursos Ltda,
CNPJ 13.877.842/0001-78, no total de 18 horas, tendo em vista a satisfação dos requisitos legais, nos
termos do art.  87 da Lei nº 8.112/90, alterada pela nº 9.527/97 c/c arts. 22, 23, 24 e 26 da Resolução nº
05/2008 do CJF,  alterada  pela  Resolução nº  249/2013-CJF,  bem como arts. 3º,  I,  II,  III,  e  6º  da
Resolução/PRESI nº 600/07 e da Portaria nº 148/2015 da DIREF/BA:

 

(1) Qüinqüênio de efetivo exercício no serviço público federal – art. 87 da Lei 8112/90, c/c art. nº 22 da
Resolução 05/08, alterada pela Res. 249/2013, ambas do CFJ.

(2) 30 (trinta) dias de antecedência da data de início da licença pleiteada – Art. 23 da Resolução 05/08,
alterada pela Res. 249/2013, ambas do CFJ, c/c Resolução/PRESI nº 600/07;

(2.1) Intempestividade justificada por motivo de força maior – Art. 23 da Resolução 05/08, alterada pela
Res. 249/2013, ambas do CFJ.

(3)  Instrução do requerimento:  Carga horária do curso;  período de realização do curso;  conteúdo
programático  expedido  pela  instituição  promotora;  declaração  de  matrícula  e  manifestação
fundamentada da chefia imediata que deverá discriminar as atividades desempenhadas pelo servidor
para justificar o interesse da Administração; Informação sobre haver outro servidor na mesma unidade
de lotação do requerente no gozo da Licença Capacitação ou pleiteando a sua concessão para o mesmo
período; declaração do servidor de que está ciente das obrigações prescritas nos §§ 1º e 2º do art. 23 da
Res. nº 05/08-CJF e das conseqüências previstas por seu descumprimento nos §§ 3º e 4º do mencionado
artigo.  – Art. 23 da Resolução 05/08, alterada pela Res. 249/2013, ambas do CFJ, c/c arts. nº 3º, I, II,
III e 6º da Resolução/PRESI nº 600/07.

(4) Em se tratando de pedido de Licença para Capacitação objetivando a elaboração de monografias,
dissertações, teses ou trabalhos de conclusão de curso de graduação ou pós-graduação, a instrução do
pedido deixará de contemplar alguns requisitos descritos no item 3, tais como conteúdo programático e
carga horária. Todavia, deverá conter comprovante da situação de graduando/pós-graduando em fase
de elaboração de tese/dissertação/monografia, nos termos do § 5º do art. 23 da Resolução nº 05/08,
alterada  pela  Res.  249/2013,  ambas  do  CFJ.  Nos  casos  em  que  o  requerimento  sustenta-se  na
necessidade de participação do servidor em seminários, simpósios, congressos ou cursos de extensão, a
declaração  de  matrícula  substituir-se-á  pelo  comprovante  de  inscrição  no  evento,  e  o  conteúdo
programático será suprido pela relação dos temas que serão nele expostos.

(5) Necessidade de apresentar, no prazo máximo de 30 dias após o final da atividade: comprovação de
freqüência,  participação e aproveitamento (quando o evento tiver  carga horária de, pelo menos, 12
horas); declaração de aprovação ou certificado de conclusão do curso e cópia do trabalho final  do
curso (preferencialmente por meio eletrônico).

(6) Em se tratando de pedido de Licença para Capacitação objetivando a elaboração de monografias,
dissertações,  teses  ou  trabalhos  de  conclusão  de  curso  de  graduação  ou  pós-graduação,  haverá
a necessidade de apresentar, no prazo máximo de 30 dias após o final da atividade: comprovante de
entrega  de  monografia/dissertação/tese/trabalho  de  conclusão  de  curso  de  graduação  ou
pós-graduação; cópia do trabalho final do curso (preferencialmente por meio eletrônico); comprovante
de participação em atividade de orientação para elaboração de monografia/dissertação/tese/trabalho
de conclusão de curso de graduação/pós-graduação.

(7) Em se tratando de pedido de Licença para Capacitação objetivando a elaboração de monografias,
dissertações,  teses  ou  trabalhos  de  conclusão  de  curso  de  graduação  ou  pós-graduação,  haverá
a  necessidade  de  apresentar,  mensalmente,  relatório  das  atividades  desenvolvidas,  devidamente
endossado pelo orientador ou coordenador do curso, nos termos do art.  23,  § 6º da Res. nº 05/08,
alterada pela Res. 249/2013, ambas do CFJ.
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Por meio da publicação, cientifique-se a parte requerente do seguinte:

da necessidade de apresentar neste NUCRE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da data final da
atividade, conforme a natureza da ação de capacitação, comprovação de freqüência, participação
e aproveitamento (quando o evento tiver carga horária de, pelo menos, 12 horas); declaração de
aprovação  ou  certificado  de  conclusão  do  curso  e  cópia  do  trabalho  final  do  curso
(preferencialmente  por meio eletrônico),  nos termos do art.  23, §§ 3º  e  4º, da Resolução nº
05/2008  do  CJF,  alterada  pela  Resolução  nº  249/2013-CJF,  ressalvada  a  apresentação  de
justificativa pertinente, que ensejará a interrupção da licença e imediato retorno ao trabalho,
consoante art. 23, § 2º da Resolução nº 05/08, alterada pela Res. nº 249/13, ambas do CJF;

1.

referente ao quinquênio 07/07/2010 a 06/07/2015, consta no registro do SARH/ORACLE, que a
servidora  já  usufruiu  de  30  (trinta)  dias,  de  22/08/2016  a  20/09/2016,  restando, após  o
deferimento  deste  novo  pedido,  apenas  45  (quarenta  e  cinco)  dias,  a  serem marcados  até
06/07/2020.

2.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 

DIRETOR DO NUCRE

Documento assinado eletronicamente por Helga dos Humildes Almeida, Analista Judiciário, em
22/03/2017, às 18:41 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Valtercilia Cardoso dos Santos Monteiro Coêlho,
Diretor(a) de Núcleo em exercício, em 23/03/2017, às 15:56 (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 3784601 e o código CRC E8D6487F.
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