
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA
 

DESPACHO

Trata-se  do  pedido  de  Licença  para  Capacitação,  formulado pela  servidora,  Lina
Dantas Barreto,  Matrícula  BA607203,  Técnico Judiciário/Administrativa,  lotada  na 20ª Vara,  desta
Seccional, no período de 30/01/2019 a 28/02/2019 (30 dias), relativo ao quinquênio de 15/03/2011 a
14/03/2016, para fins de realização do(s) curso(s) "Administrando Relacionamentos, Desenvolvendo
a  Liderança  e  Trabalhando  a  Motivação", com carga  horária  de  60  horas,  promovido(s)  pela
Unieducar Inteligência Educacional - CNPJ 05.569.970/0001-26, 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 das Portarias nº 6876219, nº 6891437 e nº 152/2017 todas
da SECAD-DIREF/BA.

Sobre o tema, considera-se interesse da Administração aquele voltado para as áreas
de interesse do órgão no qual está lotada a servidora, e capacitação profissional todo e qualquer evento
de  treinamento ou ação de  desenvolvimento profissional,  bem como a preparação e  realização de
atividade de disseminação de conhecimentos que se relacionem com atribuições existentes no âmbito
da Justiça Federal, conforme fixado pelo Conselho de Justiça Federal. Nessa linha, tem se posicionado
o tribunal pela relevância da atuação na função de multiplicadores de conhecimento, mister de todo
relevante  nesse  cenário  de  contenção de  despesa  que  exige  estratégia  na  gestão  de  pessoas e  de
orçamento, de modo a se alcançar o mais com o menos, conforme dispõe a Portaria PRESI 205/2016.

Na(s) manifestação(ões) de seu(ua) superior(a) hierárquico(a), tem-se (7378784):

 

Manifesto-me favoravelmente à concessão de Licença para Capacitação requerida pela servidora Lina
Dantas Barreto, para gozo no período de 30/01/2019 a 28/02/2019, num total de trinta (30) dias, tendo
em vista que a sua participação no Curso Online Administrando Relacionamentos, Desenvolvendo a
Liderança  e  Trabalhando  a  Motivação contribuirá  para  agregar  conhecimento  para  um  melhor
desempenho das atividades por  ela desenvolvidas, especialmente aquelas inerentes à Supervisão da
Seção de Suporte Administrativo, na qualidade de supervisora. Além disso, a servidora desempenha as
atividades  de  elaboração  de  minutas  de  mandados,  cartas,  editais,  cartas  precatórias,  termos  de
penhora e ofícios; encaminhamento dos aludidos expedientes; expedição de requisições de pagamento e
de  alvarás,  juntada  de  mandados;  contagem  de  prazos;  certificação  de  decurso  de  prazos;
encaminhamento  de  correspondências  eletrônicas  e  certificação  de  ocorrências  nos  autos,  quando
observadas ou em razão de determinação contida nos pronunciamentos judiciais.

Ademais, não há outro(a)(s)  servidor(a)(es) lotado(a)(s)  nesta unidade pleiteando o gozo da referida
licença para o mesmo período.

 

O(s) documento(s) 7378349 revela(m) a(s) manifestação(ões) do(a) servidor(a):

(...) Declaro que estou ciente das obrigações contidas nos §§1º e 2º do art. 23 da Res. 005/2008-CJF e
das consequências previstas por seu descumprimento, pevistas nos §3º e 4º do mencionado artigo - art.
23  da  Res.  05/08,  alterada  pela  Res.  249/2013,  ambas  do  CJF,  c/c  art.  3º,  I,  II,  III  e  6º  da
Resolução/PRESI n. 600/07.

Considerando o parecer da SELEP 7380778, entendo, primeiramente, ser objeto desta
SJ  e  da  Justiça  Federal  da  1ª  Região  o  permanente  aprimoramento  dos  serviços  jurisdicionais  e
administrativos de apoio, e, neste sentido, o curso escolhido pela servidora mostra-se em consonância
com áreas de interesse da Justiça Federal mencionadas na Resolução pertinente, RES/PRESI 600-07,de
15/04/08.
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Destaco, outrossim, que as atividades atribuídas à servidora supracitada encontram-se
em ordem (confecção de despachos/decisões e sentenças, etc), e não há, no setor onde a requerente
desempenha  suas  atividades,  outro(a)  servidor(a),  gozando  da  licença  capacitação  no  período
requerido.

Destarte, ACOLHO o pleito em pauta, razão por que CONCEDO a licença para
capacitação requerida pela servidora em epígrafe.

Ressalto  da  obrigatoriedade  de  apresentação ao NucGP, no prazo máximo de  30
(trinta) dias da data final da atividade, comprovação de frequência, participação e aproveitamento (na
hipótese  de  o  evento  possuir  carga  horária  superior  a  12  horas)  ou  a  declaração  de
aprovação/certificado de conclusão do curso ou cópia do trabalho final do curso (preferencialmente por
meio eletrônico), nos termos do art. 8º da Portaria nº 6876219, alterada pela de nº 6891437, ambas
da DIREF-SJBA, sob pena de instauração de sindicância para apuração de infração disciplinar, 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
Resolução nº 249/13, ambas do CJF.

No que se refere ao quinquênio em questão, resta um saldo de 60 (sessenta) dias a
serem usufruídos até 14/03/2021.

Publique-se.

Ao NucGP  para  providências pertinentes,  bem como à  20  ª Vara  para ciência  à
interessada.

 
Juiz Federal DIRLEY DA CUNHA JÚNIOR

DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

 

Documento assinado eletronicamente por Dirley da Cunha Júnior, Diretor do Foro, em
19/12/2018, às 16:15 (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 7387024 e o código CRC 156590B3.
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