
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

Trata-se de recurso administrativo  interposto pelo servidor  MÁRCIO AUGUSTO
MAGALHÃES NEPOMUCENO, Técnico Judiciário, Área Administrativa (Segurança e Transporte),
da Seção Judiciária da Bahia, contra decisão da Juíza Federal Diretora do Foro, que indeferiu seu
pedido de licença/afastamento para capacitação profissional, no período de 10/05 a 08/06/2017, com o
seguinte fundamento:

1. A concessão da licença para capacitação profissional prevista no art. 87 da Lei n.
8.112 /90, alterado pela de nº 9.527/97, é ato que se submete ao juízo de oportunidade e conveniência
da      Administração Pública.  Além do proveito  para  o  desempenho individual  do servidor,  à
Administração também compete avaliar se existe disponibilidade de recursos humanos no órgão
para manter o bom andamento do serviço.

2. O curso que o requerente pretende fazer  de "Legislação de Trânsito",  abrange
conhecimentos já inerentes ao cargo de Agente de Segurança, portanto não pode ser considerado como
um evento de desenvolvimento profissional, preceituado no § 1º, do art. 22, da Resolução nº 05/2008,
do CJF.

3. O Supervisor da SEVIT, tendo a concordância do Diretor do NUASG 4025114,
informa 4022093,  sobre as dificuldades que vem enfrentando o Setor,  com a grande demanda de
serviços e o número reduzido servidores lotados na referida Seção.

Alega o recorrente (3886087 e 4106147): a) “não há outro(a) servidor(a) no gozo da
mesma  licença  no  mesmo  período  pleiteado;  b)  “o  curso  tem  correlação  com  as  atividades
desenvolvidas”; c) “o curso pleiteado está dentro do tempo de afastamento exigido pelo Tribunal, como
bem lembrado pela DILEP/TRF-1: Cumpre-nos esclarecer que, no âmbito interno deste tribunal, a
Administração  desta  Corte  tem  autorizado  a  fruição  de  licenças  para  capacitação  pelo  período
máximo de apenas 30 (trinta) dias de afastamento,  em face da carência de pessoal atual, agravada
por  sucessivos  pedidos  de aposentadorias  dos  servidores,  sem a  possibilidade de provimento dos
cargos vagos”; d) “que prevaleça o interesse da Justiça Federal, a qual estabeleceu por essa Corte, na
citada Instrução Normativa IN-1408, o aprimoramento semestral em normas de trânsito e segurança, e
seja reconhecido o direito a licença para capacitação do servidor, o qual caminha para expirar”; f) “não
se compreende como a Administração autorizou licença para capacitação, em 2016, para o colega Luiz
Antonio Guimarães Machado, por período de tempo maior que o do requerente, mesmo com efetivo
menor que o atual (no setor), e até agora para o requerente não se tem autorizado”.

A DILEP opinou pelo não provimento (4096758).

O servidor objetivou licença para participar de curso de capacitação profissional no
período de 10/05 a 08/06/2017. Aduz que o início do curso poderia ser postergado para junho/2017.

O  curso  tinha  início  programado  para  10/05/2017  e  o  recurso  foi  interposto  e
distribuído em 22/05/2017, quando, portanto, se bem andou, o curso já se iniciara há vários dias.

O servidor diz que o início do curso poderia ser prorrogado para junho/2017.

Ainda que tenha havido tal postergação, o recurso, a esta altura, não tem mais objeto.

Julgo-o, por isso, prejudicado.
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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 10/07/2017, às 13:59 (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 4391860 e o código CRC 2573F56A.
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