
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

PARECER - SJMA-SELEP

PAe:  0006073-28.2018.4.01.8007 -JFMA 

 Ao Nucre,

A  servidora  requisitada  do  Departamento  Estadual  de  Trânsito  –  DETRAN/MA
LÚCIA DE FÁTIMA DO VALE GOMES,  Matrícula  52140,  requer  licença  para  tratamento  da
própria saúde no período de 11/12/2018 (01 dia).

A Requerente,  no órgão de origem, submete-se a  Regime Próprio de  Previdência
Social: FEPA e FUNBEM, sendo que o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado do
Maranhão - Lei n.° 6.107, de 27/07/1994, prevê a concessão de Licença para tratamento de saúde.

O pedido está instruído com atestado expedido pela médica perita desta Seccional
(7393853),  corroborando  a  necessidade  do  pedido  em  voga.  Nesse  contexto,  em  observância  ao
disposto no art. 10, § 1°, do Decreto 3.048/1999, alterado pelo Decreto n° 3.265, de 29/11/1999 e, em
especial, aos artigos 123 e 124, da Lei n° 6.107, de 27/07/1994, Estatuto do Servidor do Estado do
Maranhão, transcritos abaixo, infere-se que nada obsta para o deferimento do pleito:

DECRETO  N.°3.048/1999,  ALTERADO  PELO  DECRETO  N.°
3.265/1999

Art. 10 O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou militar da União,
do Estado, Distrito Federal ou Município, bem como o das respectivas
autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência
Social consubstanciado neste Regulamento, desde que amparados por
regime próprio de previdência social.

§ 1° Caso o servidor ou o militar, amparados por regime próprio de
previdência social,  sejam requisitados  para outro  órgão ou entidade
cujo  regime  previdenciário  não  permita  a  filiação  nessa  condição,
permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas às regras
que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição.

Omisis.                           

LEI N.° 6.107, DE 27/07/1994, ESTATUTO DO SERVIDOR DO
ESTADO DO MARANHÃO

Art.  123  –  A  Licença  para  tratamento  de  saúde  será  concedida  a
pedido ou de ofício, com base em perícia médica e duração que for
indicada no respectivo laudo, sem prejuízo da remuneração.

§ 1º - Quando a licença for de até 15 (quinze) dias, poderá ser deferida
com  base  em  atestado  médico  particular  ou  de  instituição
previdenciária oficial, visado por junta médica oficial do Estado.

...

Art. 124 - Findo o prazo da licença, o servidor será submetido a nova
inspeção médica, devendo o laudo concluir pela volta ao serviço, pela
prorrogação da licença ou, se for o caso, pela aposentadoria.

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  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 20/12/2018, às 18:14 (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 21/12/2018, às 12:53 (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 21/12/2018, às 14:33 (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 7401950 e o código CRC 6BC30C12.
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