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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

PARECER SJMA-SELEP - 17/2021

PAe N. 0000811-92.2021.4.01.8007-JFMA

Senhora Diretora,
A servidora HERIKA LANNS RODRIGUES SANTOS MORENO, Técnica Judiciária,

MA-52359, lotada na Vara Única da Subseção Judiciária de Bacabal/MA, requer (12249790) licença-gestante
e sua prorrogação, decorrente do nascimento de filho, ocorrido no dia 27/01/2021, conforme cópia da
Certidão de Nascimento (12250322), nos termos do Art.23, da Resolução nº 002/2008-CJF.

Informa-se que a concessão do referido benefício encontra amparo na dicção do artigo 207-
caput, da Lei nº 8.112/90, alterada pela Lei nº 9.527/97, c/c os artigos 18-caput, 22 e 23, da Resolução
002/2008-CJF, bem como sua prorrogação por mais 60 (sessenta) dias, com base no artigo 2° da Resolução
30/2008-CJF, e artigos 1º, §1º, 4º e 6º, da Resolução PRESI/TRF1 N. 25/2016, esses últimos seguem
transcritos abaixo.

 
RESOLUÇÃO PRESI/TRF1 25/2016

“Art. 1º. É concedida à magistrada e servidora gestante e à adotante licença por 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, sem prejuízo da remuneração.
§ 1º. Para a parturiente, a licença se inicia com o parto, podendo ter início no primeiro dia do nono mês de
gestação, ou em data anterior, por prescrição médica.
...
Art.4º É garantida à magistrada ou à servidora a prorrogação da licença à gestante ou à adotante por 60 (sessenta)
dias, sem prejuízo da remuneração.
...
Art.6º A prorrogação é concedida automática e imediatamente, após a fruição da licença à gestante ou à
adotante, não sendo admitida a hipótese de prorrogação posterior ao retorno à atividade.”
 

Nada obsta, portanto, que seja concedida à servidora em tela a licença-gestante, pelo prazo
de 120 (cento e vinte) dias, no período de 27/01/2021 a 26/05/2021, nos termos do artigo 207-caput, da Lei
nº 8.112/90, alterada pela Lei nº 9.527/97, c/c os artigos 18-caput, 22 e 23, da Resolução 002/2008-CJF, bem
como sua prorrogação por mais 60 (sessenta) dias, no período de 27/05/2021 a 25/07/2021, com base no
artigo 2° da Resolução 30/2008-CJF, e artigos 1º, §1º, 4º e 6º, da Resolução PRESI/TRF1 N. 25/2016.

À Secad, encaminho os presentes autos para despacho.
 

Supervisor da Selep, cumulativamente
com a Diretoria do Nucre

 
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.
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À Setbib para publicar. À Secap, para os registros devidos.
CÉLIA SILVA FARIA

Diretora da Secad

Documento assinado eletronicamente por Renato Leite Serra, Diretor(a) de Núcleo em exercício, em
02/02/2021, às 13:44 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Celia Silva Faria, Diretor(a) de Secretaria Administrativa,
em 03/02/2021, às 12:50 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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
12267107 e o código CRC 69E892F1.
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