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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

PARECER SJMA-SELEP 304/2021

PAe N. 0008283-47.2021.4.01.8007 - JFMA

 
Ao Nucre,
 
ROMÁRIO PEREIRA CAMPELO, Servidor Requisitado, matrícula MA 52434,

lotado no Setor de Comunicação e Arquivo Administrativo, requer seja concedida compensação por
ausência do serviço no período de 08/10/2021 a 15/10/2021, por motivo de casamento - (14257126).

Foi juntado ao processo eletrônico certidão de casamento expedida pelo Cartório de
Registro Civil da 4º Zona COHAB-ANIL/MA (14257113)

Nos termos do art. 97, inciso III, alínea "a", da Lei n.º 8.112/90, o servidor poderá
ausentar-se do serviço, sem qualquer prejuízo, pelo período de 08 (oito) dias por motivo de casamento.
Verbis:

 "Art. 97.  Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço: 
(...)
III - por 8 (oito) dias consecutivos em razão de: a) casamento"

 
Assim, haja vista o casamento ter ocorrido no dia 08/10/2021, de acordo com a cópia da

certidão juntada aos autos virtuais, documento comprobatório necessário à apreciação do pleito, informa-
se que o postulante tem direito ao que ora pleiteia, com abono dos dias de afastamento no período de
08/10/221 a 15/10/2021 (oito dias) em conformidade com a lei supramencionada, cuja ausência é
considerada de efetivo exercício.

É o parecer. À consideração dessa Diretoria.
RENATO LEITE SERRA

 Supervisor da Selep/SJMA
De acordo com o parecer da Selep.
À apreciação dessa Secad.

          ELIZA ARY DE MEDEIROS PEIXOTO
Diretora do Nucre/SJMA

 

DESPACHO DA DIRETORIA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Em face das informações prestadas, dos termos do Art.1º, alínea “a”, inciso VII, da
Portaria nº 485/2015, de delegação de competência, AUTORIZO o afastamento/ausência na forma acima
proposta, conforme o 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,
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em 18/10/2021, às 11:49 (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 18/10/2021, às 12:22 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Eliza Ary de Medeiros Peixoto, Diretor(a) de Núcleo, em
18/10/2021, às 12:51 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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
14258784 e o código CRC ED2CDA77.
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