
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

DECISÃO

Após  tomar  ciência  da  deliberação  no  Despacho  Diref de  id.  5051785,  a  requerente  pede  que  seja
reconsiderado parte da Decisão no que se refere ao período compreendido entre 29.10.1997 e 26.01.1998 (quando esteve em
efetivo exercício do cargo no Estado de Goiás e na Justiça Federal do Acre) 5067029, pleiteando que, nesse interstício, fosse
computado o tempo mais benéfico a si nos termos do parágrafo único do art. 7 da Resolução CJF n. 141/2011, pelo qual o
Conselho da Justiça Federal dispôs:

Art. 7º É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em
mais de um cargo, emprego ou função de órgão ou entidades dos poderes da União, Estado,
Distrito  Federal  e  Município,  autarquia,  fundação  pública,  sociedade  de  economia  mista,
empresa pública, bem como em atividade privada.

Parágrafo único. Na existência de concomitância entre os tempos de serviço prestado, será
considerado o tempo de serviço mais benéfico para o servidor. (Redação dada pela Resolução n.
247, de 13 de junho de 2013) (negritei)

Dessarte, assiste razão à requerente, pelo que altero o decisum de id. 5051785, mantendo seus exatos termos
no que atine aos demais períodos e fundamentos.

Assim, com as ponderações do Despacho Diref  5051785, e complemento acima fixado, DEFIRO  o pedido de
averbação  de  tempo  de  serviço   requerido  pelo  servidor  Maria  Aparecida  Carvalho,  Analista  Judiciário  - Especialidade
Execução de Mandados, nos termos da Lei nº 8.112/1990, da Resolução nº 141/2011 do CJF (art. 7º, parágrafo único), e da
Portaria nº 152/2017 - SECAD/BAHIA, nos termos das informações abaixo:

Orgão/Empresa Natureza do Serviço Período

Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (4775721) Pública Estadual 27/08/1991 a 28/10/1997 

Justiça Federal do Acre (5005106) Público Federal 29/10/1997 a 27/02/2000

No  que  se  refere  ao  requerimento  de  número  5081343  (concessão  de  abono  permanência),  deverá  a
interessada iniciar processo relacionado aos presentes autos, devendo a SELEP tratar de modo que, caso sejam devidos valores
retroativos em referência ao ali pleiteado, o processo tramite com a celeridade necessária ao pagamento no corrente exercício, a
fim de não sobrecarregar o orçamento de pessoal em 2018.        

Juiz Federal CLÁUDIA DA COSTA TOURINHO SCARPA
Diretora do Foro

Documento assinado eletronicamente por Cláudia Oliveira da Costa Tourinho Scarpa, Diretor do Foro, em 20/11/2017,
às 18:01 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm
informando o código verificador 5115779 e o código CRC A24198E2.
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