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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

PARECER SJMA-SELEP 121/2021

PA N. 0004206-92.2021.4.01.8007

Ao Nucre,
O servidor IGOR COSTA MILHOMEM, Analista Judiciário, MA-52439, no requerimento

(13078410), em face do nascimento do filho GABRIEL FECURY MILHOMEM, ocorrido no dia 28/05/2021,
requer a concessão de Licença-paternidade (05 dias) e sua prorrogação (15 dias), que teve início na data de
nascimento, do que inferimos conforme a norma vigente aplicada à espécie.

Para tanto juntou ao requerimento o Certificado do Curso PAI PRESENTE: Cuidado e
Compromisso (13078548) e a cópia da Certidão de Nascimento (13094026), documentos hábeis a produzir
efeitos.

A matéria encontra-se regulada no âmbito do TRF1, nos termos da Resolução PRESI nº
25/2016-TRF1, com a alteração da Resolução PRESI nº 33/2016-TRF1, partes pertinentes transcritas abaixo:

RESOLUÇÃO PRESI/TRF1 25/2016 (alterada pela Resolução
PRESI/TRF1 33/2016):
“Art. 3º. O magistrado ou o servidor têm direito à licença-paternidade de cinco
dias, a contar da data de nascimento, da guarda judicial para adoção ou da
adoção, conforme certidão de nascimento, termo de guarda judicial ou termo
de adoção.”
...
Art. 7º. Para a prorrogação da licença-paternidade, o magistrado ou servidor,
pai ou adotante, deverão apresentar requerimento ao seu órgão de origem –
Tribunal, seção ou subseção judiciária - até 2(dois) dias úteis após o inicio da
licença de 5(cinco) dias, justificando-o com a participação em programa de
orientação sobre paternidade responsável ou efetiva participação solidária no
desenvolvimento integral da criança na primeira infância. (alteração dada pela
Resolução Presi 33/2016).”

Diante do exposto, temos que o mesmo faz jus à concessão da licença-paternidade (05 dias)
e sua prorrogação (15 dias), a serem usufruídas nos períodos de 28/05 a 01/06/2021, e de 02/06/2021 a
16/06/2021, respectivamente, nos termos dos artigos 3º e 7º da Resolução PRESI/TRF1 nº 25/2016, alterada
pela Resolução PRESI nº 33/2016 transcritos acima

É o parecer. À consideração dessa Diretoria.
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 N.
485/2015, de delegação de competência, DEFIRO a licença e sua prorrogação, 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, Supervisor(a) de Seção em exercício, em
07/06/2021, às 11:42 (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 07/06/2021, às 13:01 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Eliza Ary de Medeiros Peixoto, Diretor(a) de Núcleo em
exercício, em 07/06/2021, às 13:11 (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
13132397 e o código CRC 991CB74C.
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