
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

PARECER - SJMA-SELEP

PAe N. 0000475-93.2018.4.01.8007-JFMA

Senhora Diretora,

Os presentes autos tratam de pedido de retificação do período de Licença por Motivo
de Doença em Pessoa da Família (05/09/2017 a 24/09/2017), formulado pela servidora VALDIMARY
MELO CÔRREA, Analista Judiciário, Área Judiciária, matrícula n.º MA-52101, nos autos do PAe
0006090-98.2017.4.01.8007,  para  acompanhar  sua  mãe  MARIA  RITA  MELO  CÔRREA,  em
tratamento de saúde, conforme Atestado Médico (4788956), o qual foi homologado pela Junta Médica
Oficial (4843017), e concedida pelo Despacho Secad (4934801).

Acontece  que  concedida  a  licença  pleiteada,  parte  com  remuneração  (dias  05  e
06/09/2017) e outra sem remuneração (período de 07/09 a 24/09/2017), foi efetuado o levantamento
pela Unidade Sepag (PA 0000145-96.2018.4.01.8007) do montante de R$ 11.192,05 (Onze mil cento e
noventa  e  dois  reais  e  cinco  centavos)  a  ser  devolvido  pela  interessada,  a  qual  foi  devidamente
notificada para tal fim (5430743).

Desta feita, a servidora por meio do requerimento (5593553) alegando que o período
da licença concedida abarca dias não úteis (07 e 08/09/2017 = feriados, e 09, 10, 23 e 24/09/2017 =
sábados  e  domingos),  e  que  independentemente  de  pedido  de  concessão  de  licença  para  os  dias
retrocitados estaria dispensada das suas atividades, podendo assim acompanhar sua genitora enferma
sem  prejuízo  da  percepção  da  sua  remuneração,  apresentou  novo  atestado  do  médico  particular
(5857784), no qual o médico assistente retificando o atestado anterior (4788956) informa que o período
do afastamento para acompanhamento de pessoa da família da postulante seria por 14 (quatorze) dias, a
contar do dia 11/09/2017.

Submetido os autos para perícia oficial, a Junta Médica Oficial desta Seccional, não
visualizando restrição ao pleito, procedeu a homologação do novo atestado, retificando a homologação
anterior (4843017), para atestar que o período do afastamento da servidora seja por 12 (doze) dias, no
período de 11/09/2017 a 22/09/2017.

Assim, considerando que a análise pericial não promoveu objeção à retificação do
período  da  licença  já  concedida  pela  Administração,  posto  que  foram  retirados  do  período  do
afastamento dias não úteis, o que não altera a situação fática do acompanhamento necessário à pessoa
da família,  e sendo a Junta Médica competente para avaliar os casos de concessão de licença por
motivo de doença em pessoa da família, nos termos dos artigos 3º, §3º e §4º, II, e art.8º, da Portaria
PRESI 300/2016, temos que nada obsta ao deferimento do pedido, para que seja retificado o período da
licença por motivo de doença em pessoa da família da requerente, que passará a ser de 11/09/2017 a
22/09/2017 (12 dias), com fundamento no art. 81, inciso I, § 1º, e 83 e seus parágrafos, da Lei nº
8.112/90, com a redação dada pela Lei nº 11.907/2009.

Cumprindo, informar, que o período usufruído de licença por doença em pessoa da
família, compreendido entre 11/09/2017 a 22/09/2017 (12 dias) está disciplinado pelo Art.83, II, da Lei
nº 8.112/90, c/c o Art.13, II, da Resolução Nº 159/2011-CJF, e Art.8º, §2º, II, da Portaria PRESI Nº
300/2016-TRF1, que dispõem que a fruição da licença da espécie se dê SEM REMUNERAÇÃO.  

Noutro  ponto,  observamos  no  SARH que  a  requerente  encontrava-se  usufruindo
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férias no período de 25/08 a 12/09/2017, guardando por essa razão concomitância com parte do período
da licença por doença em pessoa da família ora solicitada (dias 11/09 e 12/09/2017) e, portanto, devem
as  férias  serem  suspensas  e  redesignadas  para  o  término  desta licença,  considerando-se  o  saldo
remanescente (02 dias), conforme disposição do art. 4º, § 5º, da Resolução N. 221/2012-CJF, fato esse
que deverá ser  revisado pela Secap/SJMA,  posto que necessário  será se fazer  nova alteração nos
assentamentos funcionais da postulante.

Isto dito, e após a deliberação da Administração sobre o pedido da licença, os autos
ser  deverão  encaminhados  à  Seção  de  Pagamento  de  Pessoal  para  as providências  a  seu  cargo,
notadamente o levantamento realizado no PAe 0000145-96.2018.4.01.8007.

 É o parecer. À apreciação desse Núcleo.

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 N. 485/2015, de delegação de competência, DEFIRO a licença na forma acima proposta,
conforme parecer da Selep.

AUTORIZO  a  remarcação  das  férias  suspensas,  em  razão  da  licença  acima
concedida, para fruição a partir do término do afastamento, com fulcro na Resolução nº 221/2012-CJF,
Art.4º, § 5º.

NOTIFIQUE-SE a servidora que a concessão da licença no período de 11/09/2017 a
22/09/2017 (12 dias) será sem remuneração, nos termos Art.83, II, da Lei nº 8.112/90, c/c o Art.13, II,
da Resolução Nº 159/2011-CJF, e Art.8º, §2º, II, da Portaria PRESI Nº 300/2016-TRF1.

CÉLIA SILVA FARIA

Diretora da Secad

Documento assinado eletronicamente por Renato Leite Serra, Supervisor(a) de Seção em
exercício, em 12/04/2018, às 13:51 (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 12/04/2018, às 17:13 (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 13/04/2018, às 11:29 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 5909996 e o código CRC F4BAEDED.
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