
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

Trata-se de recurso administrativo de decisão da DIREF/MG na qual foi indeferido
pedido  de licença para  capacitação profissional  formulado pela  servidora  JÚLIA LUPIAÑEZ DA
CUNHA, da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Ipatinga/MG, no período de 09/01 a 22/02/2017.

Decido.

Em  10/11/2016,  a  servidora  ora  recorrente  requereu  licença/afastamento  para
participar de curso de capacitação profissional no período de 09/01 a 22/02/2017.

Indeferido o pedido (3176792), a servidora recorreu, em 07/12/2016, postulando:

reforma da decisão proferida (documento 3176792) nos autos do Processo SEI
n. 0027480-58.2016.4.01.8008 para o fim de deferir a esta servidora o gozo de
licença  capacitação,  no  período  de  09/01/2017  a  22/02/2017,  conforme
disposições do art. 87 da Lei nº 8.112/90 c/c art. 22 e seguintes da Resolução
n° 5/2008 do Conselho da Justiça Federal e Resolução PRESI 600-07/2008 do
TRF da 1ª Região.

Finalizado o  processamento,  o  recurso  foi  distribuído  ao  Desembargador  Federal
Daniel Paes Ribeiro, em 20/12/2016, ou seja, durante o período de recesso forense (3334840).

Em 02/02/2017, quando o curso já deveria estar na metade, pois previsto o final para
22/02/2017,  foi  determinada  redistribuição  do  processo,  à  consideração  de  que  o  Desembargador
Federal Daniel Paes Ribeiro não mais integrava o Conselho de Administração (3509535).

Os autos foram distribuídos a este relator em 13/02/2017 (3581590).

Em 04/04/2017, a servidora informa que o período de duração do curso foi alterado
para 08/05/2017 a 21/06/2017 (3851049 e 3851090).

Não obstante a modificação do período, o curso já terminou, situação que esvazia o
objeto deste recurso.

Caracterizada está a perda de objeto do recurso administrativo.

Julgo-o, por isso, prejudicado.

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Brasília, 07 de julho de 2017.

Desembargador Federal JOÃO BATISTA MOREIRA

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região - Relator

Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 07/07/2017, às 11:53 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 4381693 e o código CRC B849BBE4.
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