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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

PARECER SJMA-SELEP - 14/2021

PAe N. 0000848-22.2021.4.01.8007- JFMA

À Secad,
JOEL MARCO FRANCO MOREIRA, Técnico Judiciário, Matrícula MA-37903, requer

concessão de afastamento do serviço, no período de 20.01.2021 a 27.01.2021 (08 dias), por motivo de
falecimento de sua genitora Sra. ESMERALDA FRANCO MOREIRA, ocorrido no dia 20.01.2020,
conforme cópia da Declaração de Óbito juntada aos autos (12256624).

Por nosso turno, em levantamento aos assentamentos funcionais do requerente,
constatamos a filiação.

A concessão está prevista na dicção do artigo 97, inciso III, alínea “b”, da Lei nº
8.112/90, alterada pela Lei nº 9.527/97, transcrito abaixo:

“Art. 97. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço:
(omissis);
III – por 8 (oito) dias consecutivos em razão de :
(omissis)
b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados,

menor sob guarda ou tutela e irmãos.”
 
Assim, infere-se não haver óbice para que seja concedido à postulante ausentar-se do

serviço por 08 (oito) dias consecutivos, sem qualquer prejuízo, no período de 20.01.2021 a 27.01.2021,
conforme solicitado, com base nos termos da lei supramencionada.

À apreciação dessa Diretoria.
Supervisor da Selep, cumulativamente

com a Diretoria do Nucre
 

DESPACHO DA DIRETORIA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Em face das informações prestadas, dos termos do Art.1º, alínea “a”, inciso VIII, da
Portaria nº 485/2015, de delegação de competência, CONCEDO o abono da ausência na forma acima
proposta, conforme parecer da Selep.

À Setbib para publicar. À Secap, para os registros devidos.  
CÉLIA SILVA FARIA

Diretora da Secad

Documento assinado eletronicamente por Renato Leite Serra, Supervisor(a) de Seção em exercício,
em 01/02/2021, às 10:40 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Celia Silva Faria, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 01/02/2021, às 21:12 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
12266301 e o código CRC 6B87D74A.
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