
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

DESPACHO SJMA-SECAD

Tratam os autos de retificação de ofício do despacho, proferido nos autos do PA nº 684/2010-MA,
fls. 24, que autorizou a averbação do tempo de contribuição do servidor PAULO RENNER ROCHA FERRO ,
Técnico Judiciário, Área Administrativa, MA-52062, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pela
Seção Judiciária do Acre (6924537),  constantes às fls.18 daqueles autos,  na qual  foi  discriminado o período de
contribuição  abaixo,  averbado  nos  termos  da  Lei  nº  8.112/90,  c/c  a  Resolução  nº  260/2002-CJF,  alterada  pela
360/2004-CJF.

A  SELEP  verificou  que  a  informação  no  quadro  discriminatório  que  deu  base  ao  despacho
autorizativo para  a  averbação (6947541)  está  equivocada,  pois  consta  a  informação do  período como sendo de
07/01/2008 a 19/07/2010, quando o correto é de 07/01/2008 a 18/07/2010, razão pela qual, submete os presentes autos
à deliberação da Administração para correção/retificação do texto, para que reflita o real quantitativo de tempo líquido
de contribuição prestado pelo interessado, qual seja "Seção Judiciária do Acre, de 07/01/2008 a 18/07/2010, total de
924 (Novecentos e vinte e quatro) dias".

De acordo com o parecer da Selep/Nucre.

Submeto à apreciação superior.

CÉLIA SILVA FARIA
DIRETORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DECISÃO DIREF

Em face das informações constantes nos presentes autos, ACOLHO o parecer da SELEP (6947541)
e RETIFICO, de ofício, a AVERBAÇÃO do tempo de contribuição/serviço do servidor PAULO RENNER ROCHA
FERRO, Técnico Judiciário, Área Administrativa, MA-52062, prestado à Seção Judiciária do Acre, no período de
07/01/2008  a  18/07/2010,  total  de  924  (Novecentos  e  vinte  e  quatro)  dias,  para  os  efeitos  de  aposentadoria,
disponibilidade e licença capacitação, conforme da Lei nº 8.112/90, c/c Resolução nº 260/2002-CJF, com alterações.

À Sebi e Secap.

Ciência ao Nucre e Secad.

JOSÉ VALTERSON DE LIMA
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO

Documento assinado eletronicamente por José Valterson de Lima, Diretor do Foro, em 11/10/2018, às 16:00
(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
22/10/2018, às 11:36 (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 6958672 e o código CRC CB37FFBF.
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