
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

DESPACHO

Senhor Juiz,

Trata  o  presente  processo  de  pedido  de  concessão  de  abono  de  permanência  formulado  pela
servidora ANA CRISTINA MARIZ , Analista Judiciário, Área Judiciária, Matrícula nº 52049.

A SELEP informa que a servidora tem direito ao abono de permanência, em face de ter cumprido
os requisitos do art.2º-caput, e §5º, da EC nº41/2003, c/c os termos do art. 7º da Lei nº 10.887/2004, a partir de
25/10/2017, data em que a servidora completou todos os requisitos para o referido abono (doc. 6616611).

Manifestação favorável da SEVAN/NUCOI (6643886), que ressalta a opção expressa da servidora
em continuar em atividade, em atendimento ao § 4º do art. 86 da ON/MPS/SPS n. 02/2009.

Isto posto, submeto os autos à superior apreciação.

Celia Silva Faria
Diretora da Secretaria Administrativa

DECISÃO DIREF

Em  face  das  informações  constantes  nos  autos  e  manifestação  do  Núcleo  de  Controle
Interno  6643886,  ACOLHO o  parecer  da  SELEP (6616611)  e  DEFIRO  o  pedido  de  concessão  de  Abono  de
Permanência requerido pela servidora ANA CRISTINA MARIZ , Analista Judiciário, Área Judiciária, Matrícula nº
52049 em face de ter cumprido os requisitos do art.2º-caput, e §5º, da EC nº41/2003, c/c os termos do art. 7º da Lei
nº 10.887/2004, a partir de 25/10/2017, data em que a servidora completou todos os requisitos para o referido abono.

À Sebib, Secap e Sepag.

José Valterson de Lima

Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por José Valterson de Lima, Diretor do Foro, em 28/08/2018, às 17:10
(horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Célia Silva Faria, Diretor(a) de Secretaria Administrativa, em
29/08/2018, às 14:00 (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 6689981 e o código CRC EDFC7E82.
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