
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

PARECER - SJBA-SELEP

Sr. Diretor,

A  servidora  LENIZE  CANÁRIO  DE  SANTANA,  Analista  Judiciário,  Área  Judiciária,  requer
autorização para afastamento das atividades laborais, sem qualquer prejuízo, nos dias 19 a 20/05/2017,
a fim de que possa PARTICIPAR do “IX Encontro Nacional  de Direito Civil  e Processo Civil"  -
evento de capacitação, a ser realizado nesta cidade, em horário incompatível com a jornada de trabalho.
A parte requerente instruiu o seu pedido com a comprovação da inscrição no evento supracitado, com a
programação  do  evento  e  a  manifestação  favorável  da  Chefia  imediata,  documentos  (3980156);
(3980167) e (3980184), respectivamente.

 

DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

 

Dispõe a Lei nº 8.112/90 sobre o afastamento para participar de treinamento regularmente instituído:

 

Art. 97.  Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço:

I - por 1 (um) dia, para doação de sangue;

II - por 2 (dois) dias, para se alistar como eleitor;

III - por 8 (oito) dias consecutivos em razão de :

a) casamento;

b)  falecimento  do  cônjuge,  companheiro,  pais,  madrasta  ou  padrasto,  filhos,  enteados,  menor  sob
guarda ou tutela e irmãos.

Art.  102.   Além das  ausências  ao  serviço  previstas  no  art.  97,  são  considerados  como de  efetivo
exercício os afastamentos em virtude de:

I - férias;

II - exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos Poderes da União, dos
Estados, Municípios e Distrito Federal;

III  -  exercício  de  cargo  ou  função  de  governo  ou administração,  em qualquer  parte  do território
nacional, por nomeação do Presidente da República;

IV  -  participação  em  programa  de  treinamento  regularmente  instituído  ou  em  programa  de
pós-graduação stricto sensu no País, conforme dispuser o regulamento; (Redação dada pela Lei nº
11.907, de 2009) (Negrito nosso).

 

Regulamenta o art. 102, IV, da Lei nº  8.112/1990 o Decreto nº 5.707, 26 de fevereiro de 2006, in
verbis:

 

Art. 2o  Para os fins deste Decreto, entende-se por:

I - capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o propósito de contribuir para
o  desenvolvimento  de  competências  institucionais  por  meio  do  desenvolvimento  de  competências
individuais;

II - gestão por competência: gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do conjunto de
conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando
ao alcance dos objetivos da instituição; e

III  -  eventos  de  capacitação:  cursos  presenciais  e  à  distância,  aprendizagem em  serviço,  grupos
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formais  de  estudos,  intercâmbios,  estágios,  seminários  e  congressos,  que  contribuam  para  o
desenvolvimento do servidor e que atendam aos interesses da administração pública federal  direta,
autárquica e fundacional.

(...)

Art. 9o  Considera-se treinamento regularmente instituído qualquer ação de capacitação contemplada

no art. 2o, inciso III, deste Decreto.

Parágrafo único.  Somente serão autorizados os afastamentos para treinamento regularmente instituído
quando  o  horário  do  evento  de  capacitação inviabilizar  o  cumprimento  da  jornada  semanal  de
trabalho do servidor, observados os seguintes prazos:

I - até vinte e quatro meses, para mestrado;

II - até quarenta e oito meses, para doutorado;

III - até doze meses, para pós-doutorado ou especialização; e

IV - até seis meses, para estágio.(Negrito nosso).

 

Sobre a jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário, regulamenta a Resolução nº 88/2009 do
CNJ:

 

Art.  1º A jornada de trabalho dos servidores  do Poder Judiciário é  de 8 horas diárias  e 40 horas
semanais,  salvo  se  houver  legislação  local  ou  especial  disciplinando  a  matéria  de  modo  diverso,
facultada a fixação de 7 horas ininterruptas.(grifamos)

 

Em razão de inexistir regulamentação quanto os critérios para participação em “programa regularmente
instituído”, não é possível exigir do servidor, na hipótese de ocorrer simultaneamente com o exercício
do cargo,  a  compensação de horário como determina o art.  96-A da Lei nº  8.112/90, no caso de
programa de pós-graduação, a seguir:

 

Art. 96-A.  O servidor poderá, no interesse da Administração, e desde que a participação não possa
ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do
exercício  do  cargo  efetivo,  com  a  respectiva  remuneração,  para  participar  em  programa  de
pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior no País. (Incluído pela Lei nº 11.907, de
2009)

§ 1o  Ato do dirigente máximo do órgão ou entidade definirá,  em conformidade com a legislação
vigente, os programas de capacitação e os critérios para participação em programas de pós-graduação
no País, com ou sem afastamento do servidor, que serão avaliados por um comitê constituído para este
fim. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)

 

Conforme dispõe a legislação acima colacionada, é considerado efetivo serviço público o afastamento
do servidor para participar de treinamento regularmente instituído, sendo este definido como ações de
capacitação (a  exemplo  dos seminários e  congressos)  que  contribuam para  o desenvolvimento  do
servidor  e  que  atendam  aos  interesses  da  administração  pública  federal.  A  inexistência  de
regulamentação do benefício previsto na Lei nº 8.112/90, de participação de servidor em programa
regularmente  instituído,  não obsta  o seu usufruto.  No entanto,  há que  se averiguar  o  interesse  da
Administração Pública Federal na participação em comento, aferindo-se o objeto do curso pretendido
pelo servidor e se a sua ausência ocasionará ou não prejuízo ao funcionamento do serviço público, já
que ocorre no horário de expediente e não há previsão de compensação para o referido afastamento.

 

No  caso  em apreço,  considerando  que  a  participação  da  requerente  no evento  está  intimamente
relacionada com o interesse da Justiça Federal, e tendo em vista que a chefia imediata manifestou-se
favorável da servidora, não há impedimento. Ante o exposto, encontrando-se os autos devidamente
instruídos, a SELEP propõe:
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o DEFERIMENTO do pedido de afastamento formulado pela servidora LENIZE CANÁRIO DE
SANTANA  para  participar  do  IX  Encontro  Nacional  de  Direito  Civil  e  Processo  Civil
concedendo-lhe  o  direito  ao  afastamento  pleiteado  nos  dias  19  e  20/05/2017,  que  serão
considerados como efetivo exercício, nos termos do art. 102, IV, da Lei nº 8.112/90, do art. 2º, III
e 9º, parágrafo único, do Decreto nº 5.707, 26/02/2006 e do art. 1º da Resolução nº 88/2009 do
CNJ c/c a Portaria nº 148/2015 da DIREF/BA;

1.

A ciência da servidora da exigibilidade da apresentação do certificado de participação do curso
requerido, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de o afastamento ser considerado como falta
injustificada.

2.

À superior consideração.

SERVIDOR DA SELEP
 

DECISÃO  DO  NUCRE  Nº  2964377: Ante  a  manifestação  da  SELEP,  DEFIRO  o  pedido  de
afastamento  formulado  pela  servidora  LENIZE  CANÁRIO DE  SANTANA para  participar  do  IX
Encontro  Nacional  de  Direito  Civil  e  Processo  Civil concedendo-lhe  o  direito  ao  afastamento
pleiteado nos dias 19 e 20/05/2017, que serão considerados como efetivo exercício, nos termos do art.
102, IV, da Lei nº 8.112/90, do art. 2º, III e 9º, parágrafo único, do Decreto nº 5.707, 26/02/2006 e do
art. 1º da Resolução nº 88/2009 do CNJ c/c a Portaria nº 148/2015 da DIREF/BA.

Fica  a  servidora  ciente,  por  meio  desta  publicação,  acerca  da  exigibilidade  da  apresentação  do
certificado de participação do curso pretendido, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de o afastamento
ser considerado como falta injustificada.

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

DIRETOR DO NUCRE

Documento assinado eletronicamente por Helga dos Humildes Almeida, Analista Judiciário, em
02/05/2017, às 18:59 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Quaresma de Mello Neto, Diretor(a) de Núcleo,
em 02/05/2017, às 19:45 (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 3983286 e o código CRC 3B80BD49.
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