
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO (Relator): Trata-se de 
recurso administrativo interposto pela servidora Dayse Alencar Rodrigues, Analista 
Judiciária/Área Judiciária, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, que  requereu a suspensão do 
gozo de licença para capacitação autorizada pela decisão DIGES 6793042, uma vez que a decisão 
acima referida estaria, ao seu sentir, equivocada, porquê concedeu-lhe de 20 (vinte) dias de licença 
referente ao quinquênio 07/07/2012 a 05/07/2017, quando, na verdade, o seu pedido dizia respeito 
a 20 (vinte) dias de licença remanescente do período aquisitivo 2007/2012, conforme consta do 
requerimento (ID 3990865).

Informa que está em efetivo exercício no período da licença, o que foi 
comprovado com a juntada, pelo NUPAE, da frequência da servidora.

Em parecer, a DILEP opinou pelo deferimento do pedido ( ID 7041929), que 
foi atendido pela Diretora-Geral em exercício (ID 7041978)

É o relatório.

V O T O

O EXMº. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO 
(Relator): Trata-se de recurso administrativo interposto por servidora do Quadro deste 
Tribunal, a fim de corrigir período de suspensão de sua licença capacitação.

A questão não demanda maiores discussões, mas tão somente deferir o pedido 
já autorizado pela Diretoria-Geral desta Corte, por ser ato administrativo corriqueiro, 
devidamente instruído e fundamentado.

Ante o exposto, entendo correto o deferimento do pedido.

É como voto.
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Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Desembargador Federal, 

em 12/05/2020, às 17:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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 8701497 e o código CRC D5F4CDC1.
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