
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO
DESPACHO

Senhor Juiz Federal,
Tratam os autos do Recadastramento Anual 2016 de aposentados e pensionistas desta Seccional,

determinado pela PORTARIA PRESI 368, de 14/10/2015 (2951500).
A SELEP informa que procedeu ao recadastramento dos aposentados e pensionistas desta Seccional,

conforme  se  observa  dos  formulários  acostados  aos  autos
(docs.2951752, 3257351, 3257392, 3257892, 3257993, 3271849, 3312798, 3346664, 3346684 e 3351890), os quais
foram  entregues  à  unidade  Secap/MA  para  arquivo  e  atualização  cadastral  (sendo  o  caso),  nos  assentamentos
funcionais dos inativos e instituidores de pensão (Sistema SARH/SJMA) por intermédio do Memorando nº 01/2016
(3528572).

Por outro lado, quanto a pensionista Marinete Leite de Assunção, nascida em 21/12/1960, apesar das
variadas tentativas de sua localização, conforme parecer 3529539, todas foram infrutíferas, de maneira que não foi
possível seu  recadastramento, tendo a SELEP opinado pela suspensão do pagamento dos proventos de sua pensão
civil a partir da folha mensal de fevereiro/2017, até que a mesma proceda a atualização cadastral necessária para
continuar  a  perceber  seu  benefício  previdenciário,  nos  termos  do  Art.9º,  da  Lei  nº  9.527/97,  c/c  o  Art.6º,  da
PORTARIA PRESI 368/2015.

O NUCRE corroborou o parecer da SELEP (3529539).
Isto  posto,  submeto  à  superior  apreciação  e  peço  o  acolhimento  do  Parecer  da  SELEP  para

suspensão do pagamento dos proventos da pensão civil de Marinete Leite de Assunção considerando não ter sido
possível localizá-la apesar das tentativas feitas pela SELEP sem sucesso.

Célia Silva Faria
Diretora da Secretaria Administrativa

Tendo em vista as informações apresentadas, acolho o parecer da SELEP ( 3529539 ) e autorizo a
suspensão do benefício da pensionista Marinete Leite de Assunção, a partir da folha salarial de Fevereiro/2017, até
que a mesma proceda a atualização cadastral necessária para continuar a perceber seu benefício previdenciário, nos
termos do art.9º, da Lei nº 9.527/97, c/c o Art.6º, da PORTARIA PRESI 368/2015.

À SECAD e NUCRE para providências.

Lino Osvaldo Serra Sousa Segundo
Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Célia Silva Faria, Diretor(a) de Secretaria Administrativa, em
06/02/2017, às 13:13 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Lino Osvaldo Serra Sousa Segundo, Diretor do Foro, em 07/02/2017,
às 15:52 (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 3533548 e o código CRC 253EC2EF.

Av. Senador Vitorino Freire, nº 300 - Bairro Areinha - CEP 65031-900 - São Luís - MA - http://portal.trf1.jus.br/sjma/
0005668-60.2016.4.01.8007 3533548v7


