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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

DECISÃO

Vistos, etc.

Cuidam os presentes autos de requerimento apresentado pelo servidor Edson Teixeira
de Oliveira Costa pleiteando a concessão e o gozo de licença para capacitação, visando participar do
Curso Intensivo Modular Carreiras Jurídicas, oferecido pela Rede de Ensino Damásio Educacional.

O pedido, devidamente instruído pelo Núcleo de Recursos Humanos, foi indeferido
pelo Diretor da Secretaria Administrativa, ao fundamento de que o curso pretendido não está voltado
diretamente para as atividades funcionais do servidor.

Irresignado, o servidor apresentou pedido de reconsideração e, sucessivamente, na
hipótese de seu indeferimento, a remessa dos autos à instância superior.

Analisado o pedido de reconsideração, o Diretor da Secretaria Administrativa manteve a
decisão pelos seus próprios fundamentos.

Desta forma, nos termos do inciso I do art. 107 da Lei nº 8.112/1990, recebo como
recurso administrativo o pedido do servidor, passando a examiná-lo.

Em linhas gerais, sustenta o recorrente que o curso pretendido "é, dos disponíveis no
mercado nesta cidade, na forma Telepresencial, o que mais oferece conteúdo para aprimorar os serviços
prestados..." e que, "as disciplinas estão inseridas em um conceito de UNICIDADE do Direito que
fornecem aos Oficiais amplitude de seus conhecimentos e consequente aplicação em suas atividades."

É o breve relatório.

Decido.

A licença para capacitação prevista, na Lei n° 8.112/90, encontra-se regulamentada no
âmbito da Justiça Federal por intermédio da Resolução n° 5, de 14 de março de 2008, do Conselho da
Justiça Federal, sendo de se destacar, neste contexto:

                               Art. 22. 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.

                                § 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.

                             Dos dispositivos acima transcritos infere-se que, embora constitua direito do
servidor, a licença para capacitação condiciona-se ao perfazimento do qüinqüênio de efetivo
exercício e ao interesse da Administração.

                             Não há direito adquirido ao gozo de licença para capacitação pelo simples
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adimplemento da exigência temporal, caso contrário, não se exigiria a apresentação de
requerimento adequadamente instruído.

                             Ressalte-se que a concessão do gozo é ato discricionário da Administração,
tendo em vista a supremacia do interesse do serviço público, além da conveniência e
oportunidade.

                             Neste sentido o entendimento do Tribunal Regional Federal da 1ª Região
exarado no Acórdão AC 1999.35.00.014275-3/GO; Apelação Cível, de cuja Ementa transcrevo o
seguinte excerto:

“Ementa: 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.

 

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

(...).   

 II - Apelação não provida.”

                             Pelo exposto, ratifico a decisão do Diretor da Secretaria Administrativa e nego
provimento ao Recurso Administrativo interposto pelo servidor Edson Teixeira de Oliveira Costa.

                            Dê-se ciência ao Recorrente, remetendo-lhe cópia desta decisão.

                            Belo Horizonte, 08 de maio de 2015.

 

                            MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES

                            Juiz Federal Diretor do Foro - SJMG

                            Documento assinado digitalmente

                  

  

Documento assinado eletronicamente por Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, Diretor do
Foro, em 11/05/2015, às 10:50 (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 0614593 e o código CRC 6B807E4F.
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