
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. RECURSO. TEMPESTIVO. INDEFERIMENTO LICENÇA PARA 
CAPACITAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. INTERESSE 
DA ADMINISTRAÇÃO. CONCORDÂNCIA DAS CHEFIAS IMEDIATAS. PRECEDENTE 
COLEGIADO. COERÊNCIA DAS DECISÕES PROLATADAS. PROVIMENTO DO 
RECURSO.

1. Recurso de servidora contra o indeferimento do pedido de concessão da licença para 
capacitação.

2. O Recurso é tempestivo.

3. A Lei nº 8.112/1990 estabelece que, após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor 
público tem direito a participar de curso de capacitação no exercício do cargo efetivo, 
observado o interesse da Administração.

4. A Resolução CJF nº 5/2008 dispõe que se considera interesse da Administração aquele 
voltado para as áreas de interesse do órgão no qual está lotado o servidor, e capacitação 
profissional todo e qualquer evento de treinamento ou ação de desenvolvimento profissional.

5. Também, menciona que o servidor, ao final da atividade, deverá apresentar à unidade de 
recursos humanos do órgão, tempestivamente, documentos comprobatórios da ação de 
capacitação.

6. A Seção de Legislação de Pessoal e o Núcleo de Recursos Humanos/SJMG consignaram que 
a servidora aperfeiçoaria seu período aquisitivo a partir de 06/08/2017, com direito ao 
quinquênio de efetivo exercício, a comportar o período requerido para capacitação.

7. Há de se destacar que houve a concordância expressa das chefias imediatas e a servidora 
realizou todos os procedimentos indispensáveis à participação no curso de capacitação 
profissional e Seminário, os quais foram custeados por si.

8. Após a ação de capacitação, a servidora apresentou os certificados de participação e atestados 
de frequência nos cursos e Seminário indicados em seu pedido.

9. O pleito submete-se ao poder discricionário da Administração, mas esse poder-dever carece 
de ser levado a efeito com critérios uniformes, a ser seguidos por todas as Seções Judiciárias.

10. A expressão “no interesse da Administração” deve ser entendida em relação ao perfil e a 
qualidade do curso a ser realizado pelo administrado e sua importância para a Justiça Federal, 
que no caso vertente é evidente e foi corroborado pelas chefias imediatas.

11. Há precedente favorável do Conselho de Administração desta E. Corte, visto no processo nº 
0005510-94.2019.4.01.8008.

12. As decisões colegiadas devem ser tomadas com coerência para que não divirjam de outras 
decisões já prolatadas sobre igual tema e abrangendo as mesmas circunstâncias.
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13. Recurso a que se dá provimento.

A C Ó R D Ã O
Decide o Conselho de Administração, por unanimidade, dar provimento ao recurso.

Conselho de Administração do TRF da 1ª Região – 02/04/2020.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

Relator

Documento assinado eletronicamente por Jirair Aram Meguerian, Desembargador 
Federal, em 14/04/2020, às 17:22 (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 10091931 e o código CRC 8A0980A6.
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