
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO
PARECER - SJMA-SELEP

PAe N. 0008034-38.2017.4.01.8007 – JFMA
REQUERENTE: BRENA AIRES LUSTOSA
CARGO: Técnico Judiciário/Administrativa                              MATRÍCULA: MA-52251
DOCUMENTO(S) APRESENTADO(S): atestado homologatório expedido pela médica desta Seccional
(5339279).
PERÍODO DA LICENÇA: 21/11 a 19/12/2017 – 29 (vinte e nove) dia(s).
LAPSO TEMPORAL DA LICENÇA ANTERIOR PARA A ATUAL:
(  )  Superior a 60 (sessenta) dias                     ( X ) Inferior a 60 (sessenta) dias
ASSUNTO/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
(  ) Licença para tratamento de saúde, conforme os artigos 202 e 203-caput, da Lei n.º 8.112/90, com a
redação da Lei  n.º 11.907/2009, c/c os artigos 1º, I, 5°, I, e art. 12-caput, da Resolução n.º 159/2011-CJF.
( X ) Prorrogação de Licença para tratamento de saúde, conforme os artigos 202 e 203-caput, da Lei
n.º 8.112/90, com a redação da Lei n°11.907/2009, c/c os artigos 1º, I ,5º, I, 10, parágrafo único, e art.
12-caput, da Resolução n.º 0159/2011-CJF.
OBSERVAÇÃO: Verifica-se da tramitação do pedido que a servidora somente autuou o procedimento e
encaminhou-o à Sebes/MA na data de 14/12/2017. Isto dito, para esclarecer que esta unidade não tem
dados para ratificar se o pleito obedeceu aos termos do Art.5º, §2º, da Resolução nº 159/2011-CJF,
alterado pela Resolução nº 314/2014-CJF, c/c o Manual de Perícias da Justiça Federal da 1ª Região, item
4.1.1.1 (Operacionalização da concessão da licença), procedimento que é de competência da unidade
Sebes/MA. No entanto, consta dos autos o atestado homologatório da perícia oficial desta Seccional
(5339279), documento necessário para que a Administração delibere sobre o deferimento do pedido.
PROPOSTA: concessão da licença, nos termos da fundamentação em destaque.

Supervisor(a) da Selep, em exercício
De acordo com o parecer da Selep.
À Secad, encaminho os presentes autos para despacho.

Diretor(a) do Nucre, em exercício

DESPACHO DA DIRETORIA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA



Em face das informações prestadas, dos termos do Art.1º, alínea “a”, inciso V, da Portaria nº 485/2015, de
delegação de competência, DEFIRO a licença na forma acima proposta, conforme o parecer da Selep.
À Sebib para publicar. À Secap, para os registros devidos.

CÉLIA SILVA FARIA
Diretora da Secad

Documento assinado eletronicamente por Renato Leite Serra, Supervisor(a) de Seção em
exercício, em 27/12/2017, às 19:06 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Eliza Ary de Medeiros Peixoto, Diretor(a) de Núcleo,
em 28/12/2017, às 14:10 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Célia Silva Faria, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 28/12/2017, às 15:47 (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 5365986 e o código CRC AB009A2D.
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