
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

DESPACHO SJMA-DIREF

Trata-se da solicitação retificação de averbação por tempo de contribuição formulado
pela servidora PATRÍCIA BARROS FONSECA, Analista Judiciário, Área Administrativa, MA-7403,
conforme nova Certidão de Tempo de Contribuição, expedida pelo Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão – TCE/MA, período de 20/01/1987 a 29/06/1989, total líquido de 892 dias (9341602).

A Selep manifesta-se favorável à retificação (9454391), visto que que a retificação
não trará alteração substancial na vida funcional/patrimonial da postulante, posto que já averbado para
os fins de aposentadoria, disponibilidade e gratificação adicional tempo de serviço, conforme o Art.80,
I, da Lei nº 1.711/52, c/c Decreto nº 31.922/52 e alterações.

Isto posto, acolho o parecer da SELEP (9454391) e RETIFICO a averbação de tempo
e contribuição autorizada pela Portaria nº 393/1993-DIREF-SJMA (9453373), para constar:

AUTORIZO  a  averbação  do  tempo  de  contribuição  da  servidora  PATRÍCIA
BARROS FONSECA, Analista Judiciário, Área Administrativa, MA-7403, período de 20/01/1987 a
28/12/1987 (total de 343 dias), para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do Art.80, I,
da Lei nº 1.711/52, c/c o art. 10º-caput, da Resolução nº 141/2011-CJF; e período de 29/12/1987 a
29/06/1989 (total de 549 dias), para efeitos de aposentadoria, disponibilidade e GATS, nos termos do
Art.80, I, da Lei nº 1.711/52, c/c o Decreto nº 31.922/52, e Art. 10º-caput, Resolução nº 141/2011-CJF,
com alterações.

2.  Mantenham-se  as  demais  disposições  contidas  na  Portaria  nº  393/1993-
DIREF-SJMA (9453373).

3. À Setbib e Secap.

4. Ciência a servidora.

JOSÉ VALTERSON DE LIMA
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO

Documento assinado eletronicamente por Jose Valterson de Lima, Diretor do Foro, em
08/01/2020, às 17:00 (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 9561611 e o código CRC 8FDBA998.
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