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Atividade Pública - Seção Judiciária de Rondônia:

a) Lei n. 8.112/90, art. 100, c/c a Resolução141/2011 - CJF e alterações - em termos de tempo de serviço/contribuição, do total
líquido de 2612 dias (dois mil seiscentos e doze dias) ou 7 anos, 1 mês e 27 dias para fins de aposentadoria, disponibilidade e *licença-capacitação
(somente 1.106, pois já foi abatido o interregno  utilizado para gozo, nos termos da certidão (0858247), conforme abordaremos na alínea "b"),
pertinente ao interregno de 28-6-2007 a 21-08-2014 + Resolução 221/212 - CJF e alterações, art. 6.º - (efeitos de assinalamento de férias) para fins
de implementação do período de férias contado como marco aquisitivo o período do exercício anterior  (28-6-2007),  em razão de tempo de
serviço/contribuição junto a Seção Judiciária de Rondônia;

b) O lapso temporal de 28-6-2007 a 25-6-2012, no que tange à LC, foi gozado no interstício de 4-9-2013 a 2-12-2013. destarte
passamos a computar o novo quinquênio apenas a contar de 26-6-2012 até a presente data. Inexistindo afastamento não computável, há de se
mencionar que o interregno haverá de se estender de 26-6-2012 a 24-6-2017. Todavia, nos termos  da Resolução n. 5/2008 - CJF,  art. 77, não será
concedida a licença para capacitação no tempo em que se encontrar ainda em estágio probatório, dados os termos do § 4º do art. 20 da Lei n.
8.112/90;

c) Tendo em vista que a situação em pauta gera consequências e que, antes de ingressar como Analista Judiciário/ Área Judiciária,
em órgão público  federal,  em um primeiro  momento,  a certidão emitida  pelo  setor  cadastral saiu  em seu aspecto  antigo,  carecendo o  seu
amoldamento para a atual certidão de tempo de contribuição, sob a responsabilidade da Secap, a ser acompanhada pela RRCs emitida pela Sepag, a
serem juntadas ainda. Isto é demandado, obrigatoriamente, por ocasião do ingresso em um novo órgão diferente do nosso ou por ocasião da
aposentadoria do vindicante;

d) Outro ponto a salientar se respalda no fato da solicitação de serem averbadas as funções, no seu cadastro atual, das exercidas,
conforme certidão de  n.   0858253.  Serve  tal procedimento  para  registro  cadastral,  porém não direcionado a  propósitos de  incorporação de
vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, haja vista inexistir amparo no art. 62 - A da Lei n. 8.112/90, com a redação dada pela M.P. n.
2.225/45-2001, c/c os artigos 3.º e 10.º da Lei n. 8911/94 e art. 9.º da Lei n. 9.624/98, bem como nas Decisões do CJF, datada de 17-12-96, do STJ,
sob o n. 2.389/2002 e do TRF-1.ª Região, nos autos de n. 875/2004;

e) Nos autos correlacionados, sob o n. 0001289-95.2015.4.01.8012, há despacho (0720688) a determinar que o tempo em  foco
seja averbado também para fins da VPI de 13,23%, concedida judicialmente, de modo que os preceitos ali consignados devem ser obedecidos na
íntegra.

OBSERVAÇÃO: Omiti a  digitação dos responsáveis pelo documento,  a  fim de ser aproveitado o formato na publicação do
despacho.

Sugiro averbação, s.m.j., a contar de 22-8-2014, nos assentamentos do servidor a forma acima indicada, sob o lastro da legislação
assinalada. Ao Diretor do Nucad e, posteriormente, ao Diretor da Secad.

 

                            

Nucad -

De acordo. Ao Diretor da Secad para apreciação.

Secad -

I - Defiro a averbação de tempo de serviço/contribuição nos termos propostos pela Seção de Legislação de Pessoal. À Secap para as providências
devidas, bem como à Sepag, para os fins necessários pertinentes aos presentes autos  e aos de n. 0001289-95.2015.4.01.8012.

II - Publique-se.
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Documento assinado eletronicamente por Rita de Cássia Mathias Lopes Nogueira, Supervisor(a) de Seção, em 07/07/2015, às 10:14 (horário
de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Igor Silva, Diretor(a) de Núcleo em exercício, em 07/07/2015, às 14:34 (horário de Brasília), conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Waldirney Guimaraes de Rezende, Diretor(a) de Secretaria Administrativa, em 07/07/2015, às 17:24
(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 0859328 e o código CRC 2803947F.
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