
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

PARECER - SJMA-SELEP

PAe N.  0004613-11.2015.4.01.8007 - JFMA

Senhora Diretora,

Trata  o  expediente  de  requerimento  formulado  pelo  servidor  GEORGE  PABLO
MOUSINHO DA SILVA, Técnico Judiciário/Área Administrativa, MA-52098, pelo qual requer licença-
paternidade  em virtude  do  nascimento  da  filha  MARIANA FLORÊNCIO GONÇALVES DA SILVA,
ocorrido no dia 01/12/2015, consoante cópia da certidão de nascimento juntada aos autos.

Dito isto, temos que o pedido encontra-se em consonância com a dicção do artigo 208, da
Lei 8.112/90, alterada pela Lei 9.527/97, c/c arts. 19 e 22 da Resolução 002/2008 – CJF, transcritos abaixo,
não havendo, portanto, óbice para o deferimento do pleito, devendo ser gozada a licença no período de
01/12 a 05/12/2015:

LEI 8.112/90

“Art. 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença-paternidade de 5 (cinco) dias
consecutivos.”

RESOLUÇÃO 002/2008-CJF

“Art. 19. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença-paternidade de 05(cinco) dias
consecutivos, contados da data do nascimento ou da adoção.

Art. 22. As licenças previstas nesta seção deverão ser usufruídas a partir da data do nascimento da criança,
salvo prescrição médica em contrário, ou da data constante do termo de guarda ou adoção.”

À apreciação desse Núcleo.

JISLAINE SILVEIRA DA SILVA

Supervisora da Selep em substituição

De acordo com o parecer da Selep.

À Secad, encaminho os presentes autos para despacho.

FABRICIANA GUTEMBERG MENDES DOS SANTOS
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Diretora 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 o parecer da
Selep.

                   À Semad para publicar. À Secap, para os registros devidos.      

KALINA VALÉRIA BASTOS PEDRÔZA

Diretora da Secad em substituição

Documento assinado eletronicamente por Jislaine Silveira da Silva, Supervisor(a) de Seção em
exercício, em 16/12/2015, às 18:54 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Kalina Valéria Bastos Pedrôza, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa em exercício, em 16/12/2015, às 19:24 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Fabriciana Gutemberg Mendes dos Santos, Diretor(a) de
Núcleo em exercício, em 17/12/2015, às 13:37 (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 1562828 e o código CRC 1DD82E9C.
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