
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

R E L A T Ó R I O

O  Exmo.  Sr.  Desembargador  Federal  OLINDO  MENEZES  (Relator):  —
Cuida-se de recurso administrativo interposto por Ronaldo Henrique de Oliveira Lemos,  Analista
Judiciário, da Seção Judiciária de Minas Gerais, contra decisão da Diretoria do Foro, que indeferiu o
pedido de licença capacitação ou a conversão em pecúnia dos dias não usufruídos.

Sustenta que “sejam reavaliados os motivos que ensejaram a edição da Portaria Diref
23/2016,  de  forma  a  compatibilizá-la  com  os  princípios  da  razoabilidade  e proporcionalidade,
prestigiando-se a manifestação da chefia imediata; ou, sucessivamente, caso não sejam acolhidos os
pedidos anteriores,  que seja  paga indenização correspondente ao período de gozo da licença para
capacitação, ou seja, três meses”.

Processado o recurso, a Divisão de Legislação de Pessoal  – DILEP, ao propor  o
encaminhamento  dos  autos  ao  Conselho  de  Administração,  com  fundamento  no art.  74,  VII,  do
RITRF1, opina pelo não provimento do recurso, “considerando que a licença pleiteada pelo recorrente
submete-se ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular e que, por se tratar de ato
discricionário, fica adstrita aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração, a decisão
proferida pela Diref/MF, fundamentada na Portaria Diref 23/2016, está de acordo com a legislação de
regência.”

É o relatório.

V O T O

O  Exmo.  Sr.  Desembargador  Federal  OLINDO  MENEZES (Relator):  —  A
decisão recorrida, que indeferiu o pedido de licença para capacitação, tem base na Portaria DIREF nº
923/2016, assim se manifestando o NUJUR-SEAJU de Minas Gerais, em 26/06/2019:

(...) A Lei n.º 8.112/90, no art. 87, estabelece que a “cada quinquênio de efetivo
exercício,  o  servidor  poderá,  no  interesse  da  Administração,  afastar-se  do
exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três meses,
para participar de curso de capacitação profissional”. No âmbito da Justiça
Federal de primeiro e segundo graus, o direito em questão foi regulamentado
pela Resolução CJF n.  5/2008, a partir  do art.  22,  e pela Resolução Presi
600-07/2008 – TRF da 1ª Região.

O servidor apresentou requerimento, com antecedência mínima de 30 dias do
início  do  curso,  instruído  com  comprovante  da  matrícula,  do  conteúdo
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programático  e  da  carga  horária  total.  O  pedido  veio  acompanhado  da
autorização  circunstanciada  da  chefia  imediata.  A  unidade  de  recursos
humanos  desta  Seccional  reconheceu  a  correlação do  curso  (Novo  Direito
Processual Civil) com as áreas de interesse da Justiça Federal, bem como a
pertinência do conteúdo programático com as atribuições desempenhadas pelo
servidor. Sob o aspecto formal, verifica-se que o pleito atende aos requisitos
traçados nas regras que tratam da concessão de licença para capacitação.

Quanto  ao  mérito  administrativo,  assinale-se  que  embora  pedido  esteja
sujeito  à  manifestação prévia da chefia  imediata  do servidor,  por  expressa
disposição legal,  a  conveniência e a oportunidade da concessão do pedido
inserem-se nas atribuições do Diretor do Foro, na forma da Resolução Presi
600-007, art. 3, § 1°, alínea “b” e do Provimento Coger 129/2016, art. 57, I-A,
alínea “k”.

[...] Neste particular, é importante pontuar que os motivos que ensejaram a
edição da Portaria Diref 23/2016, quais sejam, "as restrições orçamentárias e
limitação de provimentos de cargos como ainda a suspensão de contratação de
estagiários na Seccional", não só se mantêm, como vêm se agravando ao longo
dos últimos anos, com a crescente necessidade de diminuição de custos, que
impossibilitam  o  pagamento  de  eventuais  horas  extras  e  o  provimento  de
cargos, de modo que, diante de tal cenário de notória austeridade, há um nítido
interesse  público  quanto  à  manutenção  da  capacidade  plena  da  força  de
trabalho disponível.

[...] No tocante ao pedido subsidiário de conversão em pecúnia dos dias não
usufruídos,  por  conta  de  eventual  indeferimento  administrativo,  é  de  se
registrar que a medida não encontra amparo legal, merecendo registro, neste
ponto, o entendimento do TCU, externado no Acórdão n. 1120/2017 – Plenário,
segundo o qual: “a concessão de vantagens pecuniárias de qualquer natureza
aos servidores públicos deve observar o princípio da legalidade estrita, não
cabendo  analogias  ou  interpretações  extensivas  que  extrapolem  o  que,
efetivamente, consta de disposições legais”.

Ressalta-se,  por  fim,   a  orientação do Tribunal,  sedimentada na Resolução
03/2000,  no  sentido  de  que  os  Juízes  Federais  Diretores  do  Foro  “se
abstenham de deferir pedidos, formulados em procedimentos administrativos,
envolvendo pagamento de vantagens a  servidores,  decorrentes de eventuais
direitos  que dependem de  interpretação de  normas legais,  evitando,  assim,
aumento de despesa sem que a União Federal,  por seu representante legal,
destinatária da decisão, possa exercer seu direito constitucional relativo ao
contraditório”.[...]

2. Eis os fundamentos da decisão recorrida, firmada em 26/06/2019 pelo Juiz Federal
André Prado de Vasconcelos, Diretor do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais:

[...]  Em  contraponto  à  decisão  indeferitória,  o  requerente,  nos  termos  da
manifestação da Seasj, pondera, em síntese, que “a manutenção da vigência da
Portaria n. 23/2016, há mais de 3 (três) anos, transborda o razoável e nulifica
o direito consagrado na Lei n. 8.112/90, art. 87, parágrafo único.  Argumenta,
citando  precedentes  administrativos,  que  a  restrições  orçamentárias
vivenciadas pela SJMG não destoa das demais Seccionais da 1ª Região, as
quais, mesmo assim, vêm concedendo a licença capacitação a seus servidores.
Pondera,  com  fundamento  na  Lei  n.  9.784/99,  art.  50,  I,  e  §  1º,  c/c  a
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Constituição  da  República,  art.  93,  X  que  a  decisão  recorrida  padece  de
nulidade,  por  não  ter  enfrentando  as  questões  suscitadas  no  requerimento
inicial,  especialmente,  porque,  “o  gozo  de,licença  em  sistema  de  rodízio
dificilmente comprometerá o andamento do serviço”.

Como  se  vê,  o  servidor  se  insurge  contra  a  Portaria  Diref  023/2016,  de
19.02.2016, que desde então suspendeu a concessão, dentre outras, da licença
para capacitação, mormente em razão de restrições orçamentárias, limitação
de provimento de cargos, a suspensão de contratação de estagiários e o déficit
de pessoal.

Com efeito,  é  certo  que o poder  discricionário  conferido ao administrador
público  para  a  prática  de  ato  administrativo,  consoante  critérios  de
conveniência e oportunidade, também se sujeita aos limites conferidos pela lei.

Ocorre que o quadro de crise  orçamentária  e de pessoal  que ensejaram a
edição do ato administrativo combalido vem se agravando desde o ano de
2016.  As  restrições  orçamentárias  advindas  da  Emenda  Constitucional
95/2016,  que  limita  o  preenchimento  dos  cargos  vagos  decorrentes  de
aposentadoria ou por morte, além de agravar o quadro de déficit de pessoal,
impede o pagamento de horas-extras.

Exemplificativamente,  as  medidas  restritivas  determinadas  pelo  TRF da  1ª
Região, no cenário de austeridade vivenciado, forçou a redução do quantitativo
de estagiários de 653 (seiscentos e cinquenta e três), fixado na Portaria Diref
130/2017,  para  480  (quatrocentos  e  oitenta),  na  forma  da  PORTARIA
SJMG-DIREF – 7442857.

Pleito  de  teor  similar  ao  aqui  analisado,  patrocinado  pelo  Sitraemg,  foi
rejeitado pela Diref (3929527: processo 0006463-29.2017.4.01.8008)  e  pelo
TRF 1ª Região (2193360: processo 0007904-06.2016.4.01.8000).

Não  se  desconhece  que  a  celeridade  e  a  produtividade  na  prestação
jurisdicional,  uns  dos  macrodesafios  do  Poder  Judiciário  2015-2020,
instituídos  pelo  CNJ,  perpassa  pela  formação  continuada  de  competências
cognitivas dos servidores. Todavia, diante do quadro exposto, a concessão da
licença para capacitação não atende, neste momento, o interesse público da
administração.

No caso específico do postulante, conquanto o MM. Juiz Federal, Dr. Carlos
Henrique Borlido Haddad, chefe imediato, tenha assentado que “a ausência do
servidor requerente, por 45 dias, para se capacitar, não comprometerá o bom
andamento  dos  trabalhos  no  setor”,  o  acolhimento  da  pretensão de  forma
casuística não se coaduna com o interesse estratégico desta unidade judicial.
Almeja-se promover melhorias na gestão de pessoas dos servidores vinculados
a  esta  Seccional,  âmbito  de  competência  do  Diretor  do  Foro,  através  de
tratamento  igualitário,  como  orienta,  a  propósito,  a  Resolução  CNJ  n.
240/2016, art. 3º, inciso X[1] .

Em  relação  ao  pedido  sucessivo  de  conversão  em  pecúnia  dos  dias  não
usufruídos  por  motivo  exclusivo  da  Administração,  acolho  a  manifestação
SEASJ 8405498, cujos fundamentos adoto como razão de decidir, nos termos
da Lei 9.784/99, art. 50, § 1º, para, à míngua de previsão legal, indeferir a
pretensão.

Com  essas  considerações,  ante  a  supremacia  do  interesse  público  e  a
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conveniência  administrativa,  mantenho  a  decisão  recorrida  e,  por  via  de
consequência, determino a remessa dos autos ao Presidente do eg. TRF da 1ª
Região, para apreciação do recurso, na forma da Lei n. 9.784/99, art. 56, §1º.
Dê-se ciência ao requerente.” [...]

3. O servidor tem direito a se afastar do exercício do cargo efetivo, no interesse da
Administração, para participar de curso de capacitação, conforme previsto no art. 87 da Lei 8.112/90,
que  dispõe:  “Após  cada  qüinqüênio  de  efetivo  exercício,  o  servidor  poderá,  no  interesse  da
Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três
meses, para participar de curso de capacitação profissional.”

A concessão desse direito não é absoluta, mas se submete ao poder discricionário da
Administração, que poderá, considerando critérios de conveniência e oportunidade, negá-lo, mas essa
possibilidade não pode ser praticada de forma casuística, senão por critérios uniformes, a ser seguidos
por todas as Seções Judiciárias.

A Portaria Diref 023/2016, de 19/02/2016, suspendeu a concessão, dentre outras, da
licença para capacitação, mormente em razão de restrições orçamentárias, limitação de provimento de
cargos, a suspensão de contratação de estagiários e o déficit de pessoal, normativo que não pode ter
vigência por tempo indeterminado, sob pena de frustração do direito previsto na Lei 8.112/90. No rigor
dos seus termos, desde fevereiro de 2016 o preceito do art. 87 da Lei 8.112/90 não tem eficácia na
Seção judiciária de Minas Gerais.

Parece-me  que  a  expressão  “no  interesse  da  Administração”,  no  art.  87  da  Lei
8.112/90, deve ser entendida em relação ao perfil e a qualidade do curso a ser realizado para a Justiça
Federal, ou seja, se tem ou não pertinência com os fins e os interesses da entidade pública, o que no
caso é inegável.

Como  disse  a  manifestação  do  NUJUR –  SEAJU/MG,  “A  unidade  de recursos
humanos desta Seccional reconheceu a correlação do curso (Novo Direito Processual Civil) com as
áreas  de interesse da Justiça  Federal,  bem como a pertinência do  conteúdo programático com as
atribuições desempenhadas pelo servidor. Sob o aspecto formal, verifica-se que o pleito atende aos
requisitos traçados nas regras que tratam da concessão de licença para capacitação.”

O curso seria apenas de 08/04 a 22/05/2019, e recebeu o apoio do Juiz Federal Carlos
Henrique Borlido Haddad,  Chefe  Imediato do recorrente,  nesses termos:  “a  ausência  do  servidor
requerente, por 45 dias, para se capacitar, não comprometerá o bom andamento dos trabalhos no
setor”,  o acolhimento da pretensão de forma casuística não se coaduna com o interesse estratégico
desta unidade judicial. Almeja-se promover melhorias na gestão de pessoas dos servidores vinculados a
esta Seccional, âmbito de competência do Diretor do Foro, através de tratamento igualitário, como
orienta, a propósito, a Resolução CNJ n. 240/2016, art. 3º, inciso X.”

Tal o contexto, e considerando que o indeferimento do pedido do servidor recorrente
o coloca numa situação anti-isonômica em relação aos servidores das outras Seções Judiciárias, e a
despeito dos fundamentos da decisão recorrida, peço vênia à DIREF/MG e dou provimento ao recurso,
para permitir ao interessado o afastamento em licença capacitação, a ser agendado em tempo oportuno.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO.  LICENÇA  PARA  CAPACITAÇÃO.  INTERESSE  DA
ADMINISTRAÇÃO.  CONCORDÂNCIA  DA  CHEFIA  IMEDIATA.  IND EFERIMENTO.
PORTARIA  DIREF  023/2016.  SITUAÇÃO  ANTI-ISONÔMICA.  PROVIMEN TO  DO
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RECURSO.

1. “Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da Administração,
afastar-se  do  exercício  do  cargo  efetivo,  com a respectiva  remuneração,  por  até  três  meses,  para
participar de curso de capacitação profissional.” (Lei 8.112/90 – art. 87). Hipótese em que o pedido foi
indeferido pela DIREF/MG.

2. A expressão “no interesse da Administração”, no art. 87 da Lei 8.112/90, deve ser entendida em
relação ao perfil e a qualidade do curso a ser realizado para a Justiça Federal, se tem ou não pertinência
com os fins e os interesses da entidade pública, o que no caso é inegável.

3. O pedido (08/04 a 22/05/2019) teve o “de acordo” da chefia imediata, foi feito com a antecedência
mínima de 30 dias do início do curso e vem instruído com comprovante de matrícula, o conteúdo
programático e a carga horária total. A unidade de recursos humanos da Seccional/MG  reconheceu a
correlação do curso (Novo Direito Processual Civil) com as áreas de interesse da Justiça Federal, bem
como a pertinência do conteúdo programático com as atribuições desempenhadas pelo servidor.

4. “O acolhimento da pretensão de forma casuística não se coaduna com o interesse estratégico desta
unidade judicial. Almeja-se promover melhorias na gestão de pessoas dos servidores vinculados a esta
Seccional, âmbito de competência do Diretor do Foro, através de tratamento igualitário, como orienta, a
propósito, a Resolução CNJ n. 240/2016, art. 3º, inciso X.” (“De acordo da Chefia Imediata).

5. A concessão da licença se submete ao poder discricionário da Administração, que poderá negá-la
considerando critérios de conveniência e oportunidade, mas essa possibilidade não pode ser praticada
de forma casuística, senão por critérios uniformes a ser seguidos por todas as Seções Judiciárias, para
evitar situações anti-isonômicas entre servidores.

6. A Portaria Diref 023/2016, de 19/02/2016,  suspendeu a concessão, dentre outras, da licença para
capacitação, em razão de restrições orçamentárias, normativo que não pode ter vigência por tempo
indeterminado, sob pena de frustração do direito previsto na Lei 8.112/90. No rigor dos seus termos,
desde fevereiro de 2016 o preceito do art. 87 da Lei 8.112/90 não tem eficácia na Seção judiciária de
Minas Gerais.

7. Provimento do recurso.

A C Ó R D Ã O

Decide o Conselho de Administração dar provimento ao recurso, à unanimidade.

Conselho de Administração do TRF da 1ª Região – Brasília, 19 de dezembro de 2019.

Desembargador Federal OLINDO MENEZES , Relator

Documento assinado eletronicamente por Olindo Menezes, Desembargador Federal, em
07/01/2020, às 17:33 (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 9498697 e o código CRC 144D6904.
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