
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO
DESPACHO

Trata-se de pedido de revisão de averbação de tempo de serviço/contribuição do servidor JOSÉ
JAMES DIAS COELHO, Analista  Judiciário,  Apoio Especializado (Contadoria),  MA-45303,  atualmente cedido
com lotação na Seção Judiciária do Amapá, considerando nova Certidão juntada aos autos doc. 3586881.

A SELEP em seu parecer informa a necessidade de revisão da averbação do tempo de contribuição
do interessado em atividades privadas, para os fins de aposentadoria e disponibilidade, conforme os termos do art.103,
V, da Lei nº 8.112/90, concedida anteriormente nos autos do PA Nº 630/2004-MA

A SELEP informa, ainda, que considerando a inclusão do período de 01/01/1979 a 31/03/1979, total
de 90 (noventa) dias, prestado como contribuinte individual/autônomo, bem como a retificação do período de labor
prestado  à  empresa  ENEL  –  Engenharia  Ltda,  de  19/06/1980  a  01/06/1983  para  08/06/1980  a  01/06/1983,
desconsiderado  o  tempo  concomitante  entre  a  data  final  (07/06/1980)  de  labor  à  BELAUTO  –  BELÉM
AUTOMÓVEIS LTDA e o início (01/06/1980) do trabalho na ENEL – ENG S/A, nos termos do art.7º, da Resolução
nº141/2011-CJF (com alterações), o requerente tem direito a averbação de 1.179 dias, conforme orientação do Diretor
da DICAP/TRF1 no e-mail de 11/12/2012, c/c o §3º, do art.6º, da Resolução nº 141/2011-CJF, com a alteração dada
pela Resolução nº 247/2013-CJF, juntando planilha aos autos (3635738).

Em face das informações constantes nos presentes autos, com base na Portaria de Delegação n. 485,
de 23/10/2015, ACOLHO o parecer da SELEP (doc. 3636564) e a revisão pleiteada e DETERMINO a AVERBAÇÃO
do tempo de contribuição/serviço do servidor JOSÉ JAMES DIAS COELHO, MA 45303, em um total de 1.179 (hum
mil e cento e setenta e nove) dias, para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade, conforme preceitua o art. 103, V,
da  Lei  n.8.112/90  consolidada,  c/c  o  art.  9º-caput  e  anexo  II,  da  Resolução  n.  141/2011-CJF,  consoante  tabela
constante no Parecer doc. 3636564.

À SEBIB e SECAP.
Para fins de instrução, à SELEP para juntada aos autos da decisão proferida no PA n. 630/2004-MA

que concedeu a primeira averbação e email de orientação da DICAP de 11/12/2012.
Ciência ao NUCRE.

Célia Silva Faria
Diretora da Secretaria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Célia Silva Faria, Diretor(a) de Secretaria Administrativa, em
22/02/2017, às 17:25 (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 3638438 e o código CRC 26556032.
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