
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

PARECER - SJMA-SELEP

PAe N. 0004749-03.2018.4.01.8007– JFMA

REQUERENTE:  JOSIELZA RAMALHO FROZ

CARGO:  Técnico Judiciário/Área Administrativa                   MATRÍCULA : MA-52077

DOCUMENTO(S) APRESENTADO(S): atestado homologatório expedido pela junta médica desta Seccional
(6681249).

PERÍODO DA LICENÇA : 21/08/2018 a 16/02/2019 – 180 (cento e oitenta) dia(s).

LAPSO TEMPORAL DA LICENÇA ANTERIOR PARA A ATUAL:

(  ) Superior a 60 (sessenta) dias                     ( X ) Inferior a 60 (sessenta) dias

ASSUNTO/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

( X ) Prorrogação de licença para tratamento de saúde, conforme os artigos 202 e 203-caput, da Lei N. 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.
0159/2011-CJF.

Alerta -se que a requerente já totaliza prazo superior a 24 (vinte e quatro) meses, de Licença Para o
Tratamento de Saúde, cumulativos ao longo do tempo de serviço público prestado à União. Prazo que foi completado
na data de 01/03/2017.

Dito isto, para informar que deverá haver o desconto (ou reposição ao erário) do valor do Auxílio-
Alimentação, relativamente ao período de 21/08/2018 a 16/02/2019, total de 180 (cento e oitenta) dias, da presente
licença, posto que o pagamento da verba somente deverá ocorrer na proporção dos dias trabalhados, sendo que são
considerados como dias trabalhados as ausências  computadas como de efetivo exercício,  nos  termos  da  Lei  nº
8.112/90, conforme disposição do art.18, da Resolução nº 004/2008-CJF, transcrição abaixo:

"Art. 18. O servidor terá direito a o auxílio na proporção dos dias trabalhados.

§1º Para efeitos do auxílio de que trata este capítulo, também são consideradas como
dias trabalhados as ausências computadas como efetivo exercício pela Lei nº 8.112 de
1990, exceto aquelas não remuneradas.

§ 2º Para desconto do auxílio-alimentação por dia não trabalhado, considerar-se-á a
proporcionalidade de 22 dias.”

A lei nº 8.112/90 considera como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de licença para
tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e quatro meses (730 dias), cumulativo ao longo do tempo de
serviço público prestado à União, em cargo de provimento efetivo, conforme seu art. 102, VIII, "b". Sendo que o
período de licença para tratamento de saúde que exceder o prazo de 24 meses contará apenas para aposentadoria
e disponibilidade, conforme estabelece o art. 103, inciso VII, da mesma lei.

Esclarecemos  que  a  postulante  foi  devidamente  cientificada  desse  fato,  por  meio  do  Ofício
SJMA-NUCRE (5826518), constante do PA nº 0001265-77.2018.4.01.8007, cuja confirmação da ciência se deu em
27/03/2018 (5841010).

Outrossim, em razão da Decisão Liminar exarada no Processo nº 1002306-82.2018.4.01.3700, em
tramitação na 5ªVARA/SJMA (6008429), foi determinado pela Secad/SJMA somente o desconto (não pagamento) do
benefício do Auxílio-Alimentação nos afastamentos futuros por motivo de Licença Para Tratamento de Saúde, caso



dos presentes autos, conforme Despacho SJMA-SECAD (6021359).

PROPOSTA: concessão da licença no período de 21/08/2018 a 16/02/2019 (180 dias), nos termos
do artigo 202 e 203-caput, da Lei N. 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.  0159/2011-CJF.  Bem como,  autorização  para  desconto  (não
pagamento) do Auxílio-Alimentação, correspondente ao período da licença a ser concedida, com fundamento no
art.18,  da  Resolução  nº  004/2008-CJF,  c/c  a  Circular  Nucre  nº  5773223,  de  16/03/2018  (PAe  nº
0006785-52.2017.4.01.8007).

Supervisor 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.

AUTORIZO  o  não  pagamento  em  folha  ordinária  mensal  dos  valores  do  benefício  Auxílio-
Alimentação, referentes ao período da licença ora deferida.

À Sebib para publicar. À Secap e Sepag, para as providências pertinentes.

CÉLIA SILVA FARIA

Diretora da Secad

Documento assinado eletronicamente por Renato Leite Serra, Supervisor(a) de Seção em exercício, em
27/08/2018, às 13:54 (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
28/08/2018, às 12:27 (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 28/08/2018,
às 14:32 (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 6702832 e o código CRC 2622D61F.
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