
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

PARECER - SJMA-SELEP

PAe N. 0001651-10.2018.4.01.8007– JFMA

REQUERENTE: ITALO ELMO BARROS SOUSA

CARGO: Técnico Judiciário/Área Administrativa                    MATRÍCULA: MA40703

DOCUMENTO(S) APRESENTADO(S): atestado homologatório expedido pela médica perita desta
Seccional (7385729).

A Sebes/SJMA informa que por equívoco não foi dado o andamento devido nestes
autos, do que inferimos o requerente não corroborou com o atraso na apreciação/concessão da licença
pleiteada. (7422553).

Noutro ponto, temos que a médica perita no atestado (7385729),  homologando os
atestados  da  médica  assistente,  incluiu  no  período  do  afastamento  solicitado,  o  dia  25/03/2018
(domingo), pelo entendimento de que são considerados como dias de licença os sábados e domingos
intercalados  entre  licenças  consecutivas,  aplicação  subsidiária  dos  termos  do  parágrafo  único,  do
Art.53,  da Resolução nº  005/2008-CJF,  c/c  o  Art.14,  da Portaria  Secretaria  Geral  nº  83/2003-CJF,
transcrições abaixo:

RESOLUÇÃO Nº 005/2008-CJF:

“Art. 53. A licença inicia-se no dia do início da doença ou do evento,

conforme se dispuser  em atestado médico,  e  termina no último dia

fixado para o afastamento, seja útil ou não.

Parágrafo único. São considerados como dias de licença os sábados,

domingos,  feriados e  pontos facultativos intercalados entre licenças

consecutivas por motivo de doença em pessoa da família, sem retorno

do servidor ao serviço.”

PORTARIA SECRETARIA GERAL Nº 083/2003-CJF:

“Art. 14. No caso de licenças em curso na sexta-feira e que abranjam

a  segunda-feira,  computam-se  o  sábado,  domingo  e  os  feriados

eventualmente ocorridos durante o período da licença.”

PERÍODOS DA LICENÇA: 22/03 a 27/03/2018 (06 dias).

LAPSO TEMPORAL DA LICENÇA ANTERIOR PARA A ATUAL:

(X) Superior a 60 (sessenta) dias.

ASSUNTO/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

(X) Licença para tratamento de saúde e sua prorrogação, 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, e 10, parágrafo único, e art.
12-caput, da Resolução n.º 0159/2011-CJF.

PROPOSTA: concessão da licença, nos termos da fundamentação em destaque.



Supervisor da Selep, em exercício

De acordo com o parecer da Selep.

À Secad, encaminho os presentes autos para despacho.

Diretoria 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 28/12/2018, às 15:22 (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 31/12/2018, às 09:31 (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 31/12/2018, às 11:56 (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 7425683 e o código CRC 047302B1.
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