
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

DECISÃO SJBA-SECAD 63/2022

Trata o processo em tela de pedido de Licença para Capacitação, formulado pelo(a)
servidor(a) SINARA SANTANA DOS SANTOS BOTELHO , Analista Judiciário, Matrícula
BA602803, no período de 27/06/2022 a 26/07/2022 (30 dias), relativamente ao quinquênio de 31/07/2012
a 29/07/2017 (15650890), com a finalidade de participar do(s) curso(s) intitulado(s): "SEFAZ-PE
(Analista de Apoio) Administração de Materiais e Patrimônio - 2022 (Pós-Edital)", promovido pela
Estratégia Concursos Ltda - CNPJ nº 13.877.842/0001-78, com carga horária de 85 horas,  tendo em vista
a satisfação dos requisitos legais elencados abaixo, nos termos do art. 87 da Lei nº. 8.112/90, alterada pela
Lei nº. 9.527/97, c/c c/c o disposto na Resolução nº 683/2020 do CJF, bem como os arts. 3º, I, II, III, e 6º,
da Resolução/PRESI nº 600/07.

 

Encontram-se anexados ao presente processo o(s) requerimento(s) do(a) servidor(a), com
a sua declaração de que está ciente das obrigações prescritas na Resolução vigente; Declaração de
Matrícula com Conteúdo Programático, que consta carga horária do evento em tela e
manifestação favorável(eis) do(s) superior(es) hierárquico(s) do(a) requerente, especificando as atividades
exercidas pelo(a) interessado(a), bem como que inexiste registro de que haja outro(a) servidor(a)
usufruindo de licença capacitação no mesmo período, declaração do servidor de que estar ciente das
obrigações prescritas na Resolução vigente nº 683/2020 do CJF, bem como os arts. 3º, I, II, III, e 6º, da
Resolução/PRESI nº 600/07..

 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
- Lei nº 8.112/90:
Art. 87.  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.(Redação
dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) (Vide Decreto nº 5.707, de 2006)

Parágrafo único.  Os períodos de licença de que trata o caput não são acumuláveis. 

 
- Resolução nº 683/2020 do CJF:
Art. 37. Após cada quinquênio de efetivo exercício no serviço público federal, 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.
§ 1º Para fins deste capítulo, considera-se interesse da Administração aquele voltado para as áreas de
interesse do órgão no qual esteja lotado o servidor, 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.
§ 2º A contagem do período aquisitivo da licença para capacitação ficará suspensa durante as ausências que
não forem consideradas como de efetivo exercício.
§ 3º É vedada a concessão dessa licença a servidor titular, exclusivamente, de cargo em comissão, ou seja,
sem vínculo efetivo com a Administração Pública.
§ 4º Os custos decorrentes da participação nos eventos de que trata o § 1º deste artigo serão de exclusiva
responsabilidade do servidor.
Art. 38. O servidor interessado na licença de que trata este capítulo deverá, com antecedência mínima de
trinta dias do seu início, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado, apresentar requerimento
à autoridade competente no seu órgão de origem, instruído com o conteúdo programático expedido pela
instituição promotora, contendo a carga horária e o período de realização e, ainda, a manifestação
fundamentada da chefia imediata.
§ 1º Ao final da atividade, o servidor deverá apresentar à unidade de gestão de pessoas do órgão, no prazo

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5707.htm


máximo de trinta dias, os seguintes documentos comprobatórios, conforme a natureza da ação de
capacitação:
I – comprovante de frequência, participação e aproveitamento no evento objeto da licença, nas hipóteses de
participação em evento com carga horária mínima de 12 horas;
II – comprovante de entrega de monografia, dissertação, tese ou trabalho de conclusão de curso de
graduação ou pós-graduação, bem como a entrega de cópia do trabalho final de curso, preferencialmente
por meio eletrônico, à unidade de gestão de pessoas do órgão;
III – comprovante de participação em atividade de orientação para elaboração de monografia, dissertação,
tese ou trabalho de conclusão de curso de graduação ou pósgraduação;
IV – declaração de aprovação ou certificado de conclusão do curso;
V – declaração de participação em processo seletivo para ingresso em curso de pós-graduação stricto sensu
ou de obtenção de certificação de competências profissionais.
§ 2º Na hipótese de não participação integral no evento objeto da licença, o servidor deverá requerer,
mediante justificativa pertinente, a interrupção da licença, com o retorno imediato ao trabalho.
§ 3º A ausência de comprovação de que trata o § 1º ou o não acatamento da justificativa de que trata o § 2º
deste artigo, ensejará a cassação da licença com efeito retroativo, sendo computados como faltas ao serviço
e descontados em folha de pagamento os dias referentes à licença cassada, garantidos o contraditório e a
ampla defesa.
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, será instaurada sindicância para apuração de infração disciplinar,
nos termos da legislação vigente.
§ 5º Sem prejuízo do disposto no § 1º, na hipótese de licença destinada à realização de pesquisa e
levantamento de dados com vistas à elaboração de monografia/dissertação/tese de curso de graduação ou
pós-graduação, o servidor deverá comprovar tal situação quando do requerimento inicial, comprometendo-
se a apresentar mensalmente relatório das atividades desenvolvidas, devidamente endossado pelo orientador
ou coordenador do respectivo curso.
§ 6º O servidor requisitado deverá requerer a concessão da licença prevista no caput do art. 37 desta
Resolução no órgão de origem, após prévia manifestação do órgão cessionário.
§ 7º Na hipótese de concessão da licença para capacitação, o servidor deverá declarar ciência das
obrigações prescritas nos §§ 1º e 2º, bem como das consequências previstas nos §§ 3º e 4º por seu
descumprimento.
Art. 39. A licença para capacitação poderá ser parcelada em períodos mínimos de cinco dias e será
concedida pelo tempo correspondente à duração do evento, incluído o período de deslocamento e
preparação do curso, quando for o caso.
Art. 40. Os períodos de licença de que trata o artigo 37 desta Resolução são considerados como de efetivo
exercício e não são acumuláveis, podendo ser gozados somente durante o quinquênio subsequente ao da
aquisição.
Art. 41. No caso de dois ou mais servidores de um mesmo setor requererem o gozo da licença na mesma
data e para o mesmo período, terá preferência, pela ordem, aquele que contar maior tempo de serviço no
próprio órgão, na Justiça Federal, no Poder Judiciário Federal ou for mais idoso, salvo em relação ao
servidor que estiver decaindo do direito à licença. Parágrafo único. O servidor já beneficiado pelo critério
de desempate a que se refere o caput deste artigo não poderá novamente ter preferência sobre os demais
concorrentes.
Art. 42. O servidor poderá requerer, em situações excepcionais devidamente justificadas, a suspensão da
licença, sem perder o direito ao gozo do período restante.
Art. 43. O servidor receberá a remuneração de seu cargo efetivo sem prejuízo da retribuição pelo exercício
de função comissionada ou cargo em comissão, nos termos do art. 87 da Lei n. 8.112/1990, com a redação
dada pela Lei n. 9.527/1997, desde que neles permaneça investido durante o período máximo de três meses.
Art. 44. Na contagem do primeiro período de licença para capacitação, será considerado o tempo de serviço
adquirido na forma da Lei n. 8.112/1990, não usufruído ou contado em dobro para efeito de licença-prêmio,
observada a legislação em vigor até 15 de outubro de 1996.

 

A Resolução nº 126/2010, alterada pela de nº 621/2020, publicada em 02/03/2020, ambas
do Conselho da Justiça Federal,  que dispõem sobre a concessão do adicional de qualificação aos
servidores do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, determinam:

 
Art. 18-A. Para os eventos de capacitação realizados com a metodologia à distância, a carga horária
diária não poderá exceder 8 (oito) horas-aula, devendo constar no certificado a data de início e fim do



curso. (Incluído pela Resolução n. 621, de 18 de fevereiro de 2020)
§ 1º No caso de realização de dois ou mais cursos à distância em períodos concomitantes, a soma da carga
horária não poderá ultrapassar a carga horária diária máxima a que se refere o caput deste artigo.
(Incluído pela Resolução n. 621, de 18 de fevereiro de 2020)
§ 2º Havendo concomitância de cursos e ultrapassada a carga horária diária permitida, será averbado o
certificado com maior número de horas-aula ou qualquer deles se idêntico, desde que não ultrapasse,
individualmente, o limite diário estabelecido no caput deste artigo. (Incluído pela Resolução n. 621, de 18
de fevereiro de 2020)
§ 3º Na hipótese de o certificado de conclusão do curso não indicar a carga horária ou data de início e de
término, sua comprovação deverá ser feita por declaração fornecida pela entidade promotora. (Incluído
pela Resolução n. 621, de 18 de fevereiro de 2020)
 

Ante o exposto, nos termos legais supramencionados, diante do preenchimento dos
requisitos necessários à concessão da Licença em tela e da anuência expressa do(a) superior(a)
hierárquico(a) do(a) servidor(a) solicitante, nos termos da Portaria DIREF nº 8852761, DEFIRO o pedido
de Licença para Capacitação, formulado pelo(a) servidor(a) SINARA SANTANA DOS SANTOS
BOTELHO, no período de 27/06/2022 a 26/07/2022 (30 dias), cientificando-o(a), mediante publicação na
Biblioteca Digital:

1. da necessidade de anexar ao processo em tela, 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
da Resolução nº 683/2020 do CJF,  sob pena de instauração de sindicância para apuração de infração
disciplinar;

2. de que deverá comprovar, mediante certificado, que estava participando dos cursos de capacitação
durante o afastamento em apreço;

3. de que, com o advento da adição do art. 18-A na Resolução nº 126/2010, alterada pela de
nº 621/2020, ambas do Conselho da Justiça Federal, a DILEP/TRF1 se manifestou
revelando (10204317): (...)  em consonância com o entendimento que já é adotado neste TRF, não
devem ser concedidos adicionais de qualificação quando os certificados contenham carga horária
diária superior a 8 horas/aula, ou seja, nos casos em que a carga horária total do curso ultrapassar
o limite de 8 horas diárias, mesmo não havendo apresentação de dois ou mais certificados,
concomitantemente, esse certificado não deve ser utilizado para concessão de AQ, entendimento
esse que está alinhado com o entendimento dos TRF's da 2ª, 4ª  e 5ª Regiões; e

4. de que, relativamente ao quinquênio em questão, nos termos da Certidão de Tempo de Contribuição
SJBA 15650890,  não restará saldo a ser usufruído;

5. de que, considerando o princípio da economia processual e a organização do assentamento
funcional dos(das) servidores(as), deverá utilizar este feito para propositura de nova proposta da
Licença em voga.

Ao NUCGP/SJBA para providências pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 
Diretora da Secretaria Administrativa-SJBA

Documento assinado eletronicamente por Patricia Moraes de Menezes , Analista Judiciário, em
12/05/2022, às 15:29 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 15651253 e o código CRC 094AFCC9.
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