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SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

PARECER - SJBA-SELEP

Senhor Diretor,

Não obstante o quanto exarado pela SELEP no parecer nº 1367467, a Seção de
Legislação de Pessoal tomou conhecimento, em 19/11/2015, que a DIPAG havia encaminhado e-mail à
SEPAG/BA, em 09 de setembro de 2015 (e-mail anexo a este processo), manifestando a possibilidade de
o servidor em gozo de licença sem remuneração optar por desvincular-se do PSSS durante o período da
referida licença, solicitando que tal decisão seja comunicada expressamente pelo servidor interessado para
as providências necessárias.

Ato contínuo, sobreveio requerimento encaminhado pela servidora interessada à
SELEP, via correio eletrônico (documento nº 1450151), por meio do qual afirma expressamente o seu
interesse na imediata desvinculação ao PSSS em decorrência das novas regras trazidas pela MP nº
689/2015. Neste requerimento, a servidora consignou que sua licença para acompanhar cônjuge se iniciou
em 01/09/2015, tendo à ápoca da concessão desta licença sido concedida, também, a permanência do
vínculo com o regime de previdência social do sevridor público nos moldes da redação anterior do art.
183 da Lei 8.112/90 (antes do advento da MP nº 689/2015).

Ante o exposto, a SELEP propõe que a decisão nº 1367467 seja tornada sem efeito e
que seja encaminhado este processo à DILEP a fim de que o entendimento encaminhado pela DIPAG no
e-mail nº 1444035 seja ratificado ou que novas orientações sejam encaminhadas a esta Seccional por
aquele E. Tribunal, em especial no tocante aos servidores que já se encontravam em gozo de licença sem
remuneração em período anterior à vigência da MP nº 689/2015, como é o caso da servidora interessada.

À Superior consideração.

 

Decisão do NUCRE nº 1443920: Ante o exposto pela SELEP e tendo em vista
orientações transmitidas pela DIPAG à SEPAG/BA por meio de correio eletrônico anexo a este processo,
bem como o requerimento formulado pela requerente mediante documento nº 1450151, torno sem efeito
a decisão nº1367467 e determino o encaminhamento deste processo à DIREF, para ciência e posterior
remessa à Divisão de Legislação de Pessoal/TRF 1ª Região, a fim de que a DILEP ratifique o quanto
informado pela DIPAG no e-mail nº 1444035 ou emita novas orientações a serem seguidas por esta
Seccional, em especial no tocante aos servidores que já se encontravam em gozo de licença sem
remuneração em período anterior à vigência da MP nº 689/2015, como é o caso da servidora interessada.

À SECAD/DIREF.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Ramos Coutinho, Técnico Judiciário,
em 20/11/2015, às 18:38 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Quaresma de Mello Neto, Diretor(a) de
Núcleo, em 20/11/2015, às 19:08 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código
verificador 1450162 e o código CRC 040027CE.
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