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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

PARECER SJMA-SELEP 129/2021

PAe N. 0004061-36.2021.4.01.8007-JFMA

À Secad,
A servidora JANICE ANDREA KOHLRAUSCH, Analista Judiciário/Judiciária, MA-

52428, requer (13032584) a concessão de licença gestante por 30 (trinta) dias, nos termos do art. 207, §4º, da
Lei n. 8.112/90, conforme atestado médico juntado aos autos (13032666).

Preliminarmente, por se tratar de caso de aborto, sugerimos o encaminhamento dos autos à
Perícia Médica Oficial (13038305).

Por seu turno, o médico perito desta Seccional, no Atestado Sebes/SJMA (13093536),
homologou os atestados médicos emitidos para a requerente, pela Dra. Natalia Tereza Barros Silva Duailibe,
CRM/MA 7279, por 13 (treze) dias, no período de 21/05/2021 a 02/06/2021, e pela Dra. Lícia Maria
Fernandes Rodrigues, CRM/MA 2371, por 17 (dezessete) dias, no período de 03/06/2021 a 19/06/2021,
atestando o afastamento das atividades laborais, total de 30 (trinta) dias.

Instado a se manifestar novamente, o médico perito na Informação Sebes/SJMA (13157042)
disse que a servidora Janice Andrea Kohlrausch encontrava-se de licença médica na data de 20/05/2021, razão
pela qual foi homologada a licença gestante, a partir do dia 21/05/2021.

Informa-se que a concessão do referido benefício encontra amparo na dicção do artigo 207,
§4º, da Lei nº 8.112/90, c/c o artigo 18, §5º, da Resolução nº 002/2008-CJF, e artigo 2º, §1º, da  Resolução
PRESI/TRF1 N. 25/2016, com alterações, transcritos abaixo:

 
LEI Nº 8.112/90:
“Art. 207. Será concedida licença à servidora gestante por 120 (cento e vinte)
dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração.
...
§ 4º No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a
30 (trinta) dias de repouso remunerado”.
 
RESOLUÇAO Nº 002/2008-CJF:
“Art. 18. Será concedida licença à servidora gestante por 120 (cento a vinte)
dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração.
...
5º No caso de aborto atestado por médico, a servidora terá direito a 30
(trinta) dias de repouso remunerado.”
 
RESOLUÇÃO PRESI/TRF1 25/2016 - Consolidada:
 
“Art. 2º No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a
servidora é submetida a exame médico e, se julgada apta, reassume o exercício
do cargo.
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§ 1º No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora tem direito a
30 (trinta) dias de repouso remunerado.”
 

Nada obsta, portanto, que seja concedida à servidora em tela a licença-gestante, pelo prazo
de 30 (trinta) dias, no período de 21/05/2021 a 19/06/2021, nos termos do artigo 207, §4º, da Lei nº 8.112/90,
c/c o artigo 18, §5º, da Resolução nº 002/2008-CJF, e artigo 2º, §1º, da  Resolução PRESI/TRF1 N. 25/2016,
com alterações.

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

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.

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
09/06/2021, às 14:49 (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 10/06/2021, às 11:24 (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
13159060 e o código CRC 0D44178C.
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