
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO DIGES - 11592281

Trata-se de pedido de reconsideração do Despacho Diges 11523604, que concedeu à
servidora ELUZAÍ SOUZA DOS SANTOS licença capacitação para participação no curso "Coding
Bootcamp" – da área de  teconologia da informação, com a ressalva de que para o primeiro período somente
estariam autorizados 40 dias, conforme entendimento consolidado no âmbito desta Administração, diante
do déficit de pessoal de toda a 1ª Região, consoante os termos do Parecer Dilep 11505115.

Assiste razão à servidora quando aduz: que o curso foi divulgado pelo próprio Tribunal a
todos os servidores, conforme e-mail encaminhado pela Seção de Ações Educacionais Virtuais – Seavi
(10858490), no qual constava com clareza a indicação do período do curso: 9 semanas o primeiro módulo
(19/10/2020 a 17/12/2020) e 4 semanas o segundo módulo (22/02/2021 a 23/03/2021); e que este Diretor-
Geral determinou o prosseguimento da instrução por meio do Despacho Diges 11352360, ratificando os
termos do Despacho Secin 11325748, que já reiterava o período de 60 dias para o primeiro módulo, apesar
do prévio Despacho Dilep 10976034 esclarecendo orientação deste Tribunal quanto à limitação dos 40 dias
por período.

Ante ao exposto, em face do erro da administração no encaminhamento do
processo, reconsidero o Despacho Diges 11523604, para conceder à servidora requerente a licença
capacitação nos moldes requeridos (10858635), sendo 60 dias para o primeiro período (19/10 a
17/12/2020) e 30 dias para o segundo período (22/02 a 23/03/2021).

Entretanto, faço os seguintes alertas à SecGP e à Secin: 
SecGP – se abstenha de divulgar cursos que importem licença capacitação por períodos

superiores a 40 dias, diante das orientações desta Administração.
Secin – se abstenha de liberar servidores para a realização de cursos que importem em

licença capacitação por períodos superiores a 40 dias, uma vez que é demanda constante dessa Secretaria o
déficit de pessoal, levando a Administração a priorizar os provimentos dos cargos vagos de TI, inclusive em
relação a área fim, e ações dos gestores nessa linha vão em sentido oposto às reivindicações da unidade,
mesmo que os treinamentos e cursos em questão venham trazer resultados satisfatórios no futuro, não
justificam a realidade que passamos no presente, assoberbando aqueles servidores que ficam com acumulo
ainda mais das tarefas.

À SecGP e à Secin para ciência e providências.
Dê-se ciência à servidora requerente.
Publique-se.

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA
Diretor-Geral

Documento assinado eletronicamente por Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral da
Secretaria, em 27/10/2020, às 15:08 (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
11592281 e o código CRC AB7C8890.
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