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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO

RELATÓRIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO n. 0002173-97.2014.4.01.8000-TRF1

Processo Administrativo originário n. 4.605/2014-JFMG

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA (RELATOR):

Cuida-se de recurso interposto pela servidora ANA KEYLA VALIZE BORGES, Técnica
Judiciária/Área Administrativa, lotada no Núcleo de Apoio à Subseção Judiciária de Uberaba/MG,
contra decisão do Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais, que indeferiu
seu pedido de licença para capacitação no período de 22 set a 19 dez 2.014 (82 dias), para frequentar
o curso preparatório para concurso de Auditor Fiscal do Trabalho, ministrado pela instituição
Estratégia Concursos.

O pleito foi indeferido, em 11/09/2014, pelo Diretor da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária
de Minas Gerais, por entender que o curso não estava voltado diretamente para as atividades
funcionais da servidora, decisão essa que foi mantida em sede de pedido de reconsideração e,
posteriormente, no recurso dirigido ao Juiz Federal Diretor do Foro.

Inconformada, a servidora insiste em que "O pedido atendeu a todos os requisitos exigidos na
Resolução PRESI 600-07, de 15/04/2008, Resolução 126 CJF, de 22/11/2010, e Manual do
Adicional de Qualificação, instituído pela Portaria PRESI 600-198, de 31/08/2007" e em que as
matérias ministradas no curso guardam estreita correlação com as atividades por ela desempenhadas
na Justiça Federal.

Pede, assim, que, "ao ser concedido o gozo da licença, conforme o período solicitado de 82 dias,
tendo em vista que o curso já foi iniciado, que o afastamento seja concedido na data imediatamente
após o deferimento, com interrupção em 20/12 (recesso forense) e retorno em 07/01 (término do
recesso forense), uma vez que o período de disponibilização do curso se encerrará apenas em
05/05/2014".

Na sequência, a mim distribuídos os autos, trago-os para julgamento da Conselho de Administração.

É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por Reynaldo Fonseca, Desembargador Federal, em
19/11/2014, às 18:26 (horário de Brasília), conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

l de2 27/07/2016 13:10



SEI / TRF1 - 0059236 - Relatório :: https://sei.trfl.jus.br/sei/controlador.php?acao^documento_imprim.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trfl.jus.br/portaltrfl
/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador 0059236 e o código CRC
59A47C37.

SAU/SUL - Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trf I Jus.br
0002173-97.2014.4.01.8000 0059236v4

2 de 2 27/07/2016 13:10



:: SEI / TRF1 - 0059237 - Voto :: https://sei.trfljus.br/sei/controlador.php?acao^documento_imprim...

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO

VOTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO n. 0002173-97.2014.4.01.8000-TRF1

Processo Administrativo originário n. 4.605/2014-JFMG

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA (RELATOR):

Questiona-se, nos autos, a possibilidade de concessão de licença capacitação, prevista no art. 87[1]
da Lei n. 8.112/90, e regulamentada pela Resolução n. 5, de 14/03/2008, do Conselho da Justiça
Federal, assim como pela Resolução PRESI 600-07, de 15/04/2008, deste TRE

No que diz respeito às normas regulamentares, são os seguintes os dispositivos que mais interessam
à solução da controvérsia:

Resolução n. 5/2008 do CJF:

Art. 22. Após cada quinquénio 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.

§ 1° Para fins deste capítulo, considera-se 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, bem como a
preparação e realização de atividade de disseminação de conhecimentos que se relacionem com
atribuições existentes no âmbito da Justiça Federal.

Art. 23. O servidor interessado na licença 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.

§ 1° Ao final da atividade, o servidor deverá apresentar, no prazo máximo de trinta dias,
comprovante de frequência no curso ou certificado de conclusão e, a critério da Administração,
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relatório circunstanciado.

Art. 24. A licença para capacitaçao 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. 25. Os períodos de licença de que trata o artigo 22 desta Resolução são considerados como de
efetivo exercício e não são acumuláveis, podendo somente serem gozados durante o quinquénio
subsequente ao da aquisição.

Art. 28. 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 8.112/90, com
a redação da Lei n° 9.527/97, desde que neles permaneça investido durante o período máximo de três
meses.

(negritei)

Resolução PRESI 600-07, de 15/04/2008, deste TRF

Art. 2°. A licença para capacitaçao será concedida ao servidor, observado o disposto no artigo 87
da Lei 8.112/90, para participar de cursos, treinamentos, ação de desenvolvimento profissional,
preparação e realização de atividades de disseminação de conhecimentos que se relacionem com as
áreas de interesse da Justiça Federal de primeiro e segundo graus da Primeira Região e as
atribuições desenvolvidas pelo servidor na unidade de lotação.

Art. 3° O servidor interessado na licença para capacitaçao, deverá apresentar requerimento à
autoridade competente, com antecedência mínima de 30 dias do início. O processo para concessão
da licença para capacitaçao deverá ser instruído com:

/— conteúdo programático do curso, expedido pela instituição promotora do evento, contendo carga
horária e período de realização;

II - declaração ou comprovante de que o servidor está devidamente matriculado no curso;

///-manifestação da chefia imediata do servidor, que informará as atividades desempenhadas
pelo interessado na unidade de lotação.

§ 2° na hipótese de licença para capacitaçao se destinar à pesquisa e levantamento de dados
necessários à elaboração de trabalhos para conclusão de curso de graduação, pós-graduação ou
atividade que impossibilitem a emissão da documentação mencionada, o servidor devera justificar a
situação, no requerimento inicial, e apresentar comprovante de matrícula.
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Art. 4°. As unidades de recursos humanos do Tribunal e das Seccionais deverão emitir parecer
conclusivo quanto à correlação do curso ou evento de capacitação com as áreas de interesse da
Justiça Federal e as atribuições desenvolvidas pelo servidor na unidade de lotação.

Art. 5°. Serão considerados como cursos ou eventos de capacitação funcional aqueles que estejam
relacionados com as áreas de interesse da Justiça Federal, observadas as atribuições
desempenhadas pelo servidor na unidade de lotação:

II- cursos preparatórios para concurso ou de atualização jurídica, desde que alinhados com o
programa permanente de capacitação;

(...)

(negritei)

Vê-se, assim, que, a par dos requisitos formais de prazos e de instrução documental necessários para
0 encaminhamento do pedido à autoridade competente, a concessão da licença capacitação de até 3
(três) meses deve atender, ainda, às seguintes condições:

1)O afastamento do servidor é ato discricionário da Administração e, nesse
sentido, deve atender aos requisitos de conveniência e oportunidade da
Administração;

ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA PÓS-DOUTORADO NO EXTERIOR. LICENÇA-
PRÊMIO. LICENÇA PARA INTERESSE PARTICULAR. INDEFERIMENTO
ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE
SALÁRIOS POSTERIORES AO TÉRMINO DA LICENÇA-PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE.

1 - Encontra-se sujeita a inteira discricionariedade da Administração a concessão de licença
para capacitação, prémio e interesse particular.

II - Indeferidos os pedidos de licença, não há que se falar em pagamento de vencimentos relativos ao
período que a autora encontrava-se no exterior e não estava a serviço da Universidade ré.

II - Apelação não provida.

(AC 0014251-68.1999.4.01.3500/GO, Rei. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN,
Rei. Conv. Juiz Federal LINCOLN RODRIGUES DE FARIA (Conv.), SEGUNDA TURMA, DJ
p.42 de 17/04/2006) -negritei.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICENÇA
REMUNERADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

O indeferimento do pedido de licença remunerada formulado por servidor público, valendo-se a
- - f - . • , - . . . . • . > . . . . . , _ • .-„, ,.|- ..„,-.., •
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autoridade, dentro de sua esfera de atribuições, de seu juízo de conveniência e oportunidade, e
observando o interesse do serviço público, não se considera ilegal.

Precedentes deste e. STJ.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS 25.072/RN, Rei. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
19/02/2009, DJe 16/03/2009) - - , , . , . . . - , „ ,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO. ART.
87 DA LEI N° 8112/90. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE APRECIAÇÃO PELA VIA JUDICIAL. NÃO PROVIMENTO.

I - In casu, não se verifica ilegalidade manifesta a ser afastada na decisão agravada, que cuidou por
demonstrar a inexistência dos pressupostos necessários ao deferimento da pretensão autoral em
comento. Como bem fundamenta a decisão do magistrado de piso,"(...) se observarmos, não há
direito público sufojetivo do servidor público à licença para capacitação, mas direito
condicionado ao interesse da própria Administração1'.

II - Assim, de acordo com o art. 87 da Lei 8.112/90, o direito do servidor condiciona-se ao
interesse da administração. Somando-se a isto, a Portaria/EAGU n° 69, de 14 de fevereiro de.2012
especificamente suspendeu a concessão de licenças capacitação para todos os advogados públicos
sob o fundamento de quadro pessoal insuficiente.

III - Com efeito, não se vislumbra como prover o pedido do agravante, uma vez que a sua concessão
ou não está impregnada de contorno discricionário, voltada, primordialmente, ao interesse público, o
que a torna inviável de apreciação pela via judicial.

IV - Agravo de instrumento improvido.

(AG 00059534620124050000, Desembargador Federal Marco Bruno Miranda Clementino, TRF5 -
Quarta Turma, DJE - Data::02/08/2012 - Página::666.) - negritei.

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DO JUDICIÁRIO. CONCESSÃO DA
LICENÇA CAPACITAÇÃO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO.

1. Cuida-se de apelação em mandado de segurança em que a matéria em debate diz respeito ao
direito do impetrante obter o afastamento referente a licença capacitação para participação em
programa de pós graduação.

2. No caso em comento, a impetrante é servidora do judiciário e informa que frequenta o curso de
pós-graduação não presencial na Universidade Gama Filho, tendo iniciado a elaboração do trabalho
de conclusão do curso em junho de 2009 e requereu, em 03/06/2009, a concessão da licença
capacitação prevista no art. 87 da Lei 8.112/90, que foi indeferida ao fundamento de ser o curso na
modalidade não presencial, pois a Resolução 22/2002 do TRF da 2a Região veda a concessão da
licença para capacitação para cursos não presenciais.
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3. Sobre o assunto, o art. 87 da Lei n° 8.112/90 assim dispõe, in verbis: Art. 87. Após cada
quinquénio 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 n° 9.527, de 10.12.97)

4. De fato, a ressalva contida no art. 87 daLein0 8.112/90 revela que a concessão da licença para
capacitação ingressa na esfera de discricionariedade da Administração Pública, que avalia os
critérios de conveniência e oportunidade na prática do ato administrativo, condicionado ao interesse
da própria Administração. ,

5. Oportuno ressaltar que o entendimento da jurisprudência é no sentido de que o pedido de licença
capacitação não é um direito líquido e certo do servidor, mas sim uma faculdade da
Administração que, no exercício de seu poder discricionário, compete concedê-la ou não.
Precedentes.

6. Logo, a licença capacitação poderá ser deferida no interesse da administração, que pode
estabelecer critérios para sua concessão como fez o TRF da 2a Região com a edição da Resolução
22/2008.

7. Apelação a que se nega provimento.

(AC 200951010166398, Desembargador Federal FLAVIO DE OLIVEIRA LUCAS, TRF2 -
SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data:: 17/03/2011 - Página::207/208.) - negritei.

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO.

A licença para capacitação não é um direito subjetivo e incondicional do servidor público,
sendo que esta benesse só pode ser concedida no interesse da Administração, não cabendo ao
Poder Judiciário se imiscuir no mérito de ato administrativo.

(AG 200704000316058, MARGA INGE BARTH TESSLER, TRF4 - QUARTA TURMA, D.E.
í 0/12/2007.)-negritei.

2)O conteúdo programático do curso deve se relacionar com áreas de interesse da
Justiça Federal de 1° e 2° graus e, no caso de cursos preparatórios para concursos
ou de cursos de atualização jurídica, seus conteúdos devem ser alinhados com o
programa permanente de capacitação;

3)O conteúdo programático do curso deve se relacionar com as atribuições
desenvolvidas pelo servidor na unidade de lotação;

No caso concreto, segundo informado pelo Diretor Substituto do Núcleo de Apoio da Subseção
Judiciária de Uberaba/MG, as atribuições da servidora são as seguintes:

- atuação como pregoeira;

- membro da comissão permanente de licitação, com elaboração de termos de referências, projetos
básicos e editais, bem como análise e processamento de dispensa e inexigibilidade de licitação;

- gestão e acompanhamento dos aspectos legais dos contratos vigentes na Subseção;
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- gestão de recursos humanos e projetos;

- elaboração de proposta orçamentaria.

Já as disciplinas ministradas no curso "Auditor Fiscal do Trabalho" são as seguintes:

- Informática para AFT (22 horas aula);

- Português para AFT (28 horas aula);

- Raciocínio Lógico para AFT (20 horas aula); • '

- Direitos Humanos para AFT (20 horas aula);

- Administração Geral e Pública para AFT (24 horas aula);

- Administração Pública (parte de Orçamento Público) para AFT (22 horas aula);

- Direito constitucional para AFT (22 horas aula);

- Direito Administrativo para AFT (28 horas aula);

- Auditoria para AFT (16 horas aula);

- Economia do trabalho para AFT (18 horas aula);

- Direito do Trabalho para AFT (30 horas aula);

- Seguridade social e Legislação previdenciária para AFT (20 horas aula);

- Segurança e saúde no trabalho para AFT (18 horas aula);

- Legislação do trabalho para AFT (36 horas aula);

- Contabilidade geral para AFT (20 horas aula).

Verifico, logo de início, que, das 15 (quinze) disciplinas ministradas no curso, apenas 5 (cinco)
guardariam relação direta, pelo menos em tese, com as atribuições da servidora: Administração
Geral e Pública, Administração Pública, Direito Constitucional, Direito Administrativo e
Contabilidade Geral. Quanto a Português, Informática e Raciocínio Lógico, por mais que tenham
uma relação indireta com as atividades desempenhadas, visto que configuram instrumentos para a
elaboração de documentos, projetos e pareceres, teriam relação direta se a servidora fosse lotada
numa Divisão de Revisão de Português ou numa Divisão de Informática.

De toda sorte, o que mais pesa contra o pleito da servidora é que o curso em questão é um
preparatório para concurso cuja área de especialização não guarda afinidade com o programa
permanente de capacitação para o trabalho específico desenvolvido na Justiça Federal, conforme
exigência contida no inciso II do art. 5° da Resolução/PRESI 600-07, de 15 abr 2008. O nome da j
instituição de ensino o indica (Estratégia concursos) e a declaração das matérias a serem estudadas
deixa claro que todo o conteúdo de Direito será voltado para temas de interesse da Justiça do
Trabalho, a serem cobrados em concurso para Auditor Fiscal do Trabalho.

i
Infere-se, daí, que o real interesse da servidora é o de se aperfeiçoar em busca de emprego que a
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remunere melhor, o que, em si, é louvável, mas não justifica o investimento da Justiça Federal na
medida em que lhe custará tanto em termos de sobrecarga de serviço a outros servidores durante o
tempo de ausência da requerente ao trabalho, quanto em termos de gastos que não reverterão,
necessariamente, em seu benefício, mas no de outro setor, público ou privado, caso a servidora venha
a ser aprovada.

Ressalto, por oportuno, que segundo a Diretoria do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais, a
manifestação do Juiz Federal Diretor do Foro da Subseção Judiciária de Uberaba/MG não pode ser
considerada, pois, na data em questão, ele se encontrava afastado de suas funções administrativas (fl.
41 do Processo Administrativo n. 4605/2014).

Por todos esses motivos, tenho que deve ser mantida a decisão do Diretor do Foro da Seção
Judiciária de Minas Gerais que entendeu que o curso em questão não está voltado diretamente para
as atividades da servidora.

Ante o exposto, senhor Presidente, NEGO PROVIMENTO ao recurso da servidora ANA KEYLA
VALIZE BORGES.

É como voto.

[11 Art. 87. Após cada quinquénio 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. (Redaçâo dada pela Lei n° 9.527, de
10.12.97)

Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput não são acumuláveis. (Redaçâo dada
peia Lei n° 9.527. de 10.12.97)

Documento assinado eletronicamente por Reynaldo Fonseca, Desembargador Federal, em
*"" l 19/11/2014, às 18:26 (horário de Brasília), conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trfl.jus.br/portaltrfl
/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador 0059237 e o código CRC
CB306DE9.
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