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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
 

DESPACHO

Tendo em vista as informações prestadas pela Seção de Legislação – SELEP
(13970432), e a competência que me foi delegada pelo Diretor do Foro desta Seccional por meio da
Portaria DIREF n° 9798408, DEFIRO ao servidor Merlin Calenda di Tavani, ocupante do cargo de
Analista Judiciário/Administrativa, lotado no Nucju/Secaj, removido do quadro de pessoal da Seção
Judiciária do Estado de Rondônia para esta Seccional, conforme Ato nº 474/2021, publicado no Boletim
Eletrônico do dia 28/06/2021:

a) averbação do tempo de serviço/contribuição prestado ao MPDFT, no período de
20/11/2013 a 09/06/2016, totalizando 933 (novecentos e trinta e três) dias, ou seja, 2 (dois) anos, 6 (seis)
meses e 23 (vinte e três) dias, para fins de aposentadoria, disponibilidade e licença para capacitação
profissional, nos termos do artigo 4º da Resolução 141/2011 (com redação alterada pela Resolução
247/2013-CJF), do artigo 2º da Portaria 154/2008-MPS, bem como do artigo 100 da Lei nº 8.112/90;

b) registro das licenças médicas usufruídas para tratar da própria saúde;
c) notificação do servidor para que providencie, com urgência, a substituição da CTC

083/2013 para averbação nesta Seccional, para os fins de direito, notadamente no que se refere à sua
manutenção no regime previdenciário do RPPS sem limitação ao teto do RGPS.

À SELEP para publicação, registro do item "a" e posterior notificação do servidor.
Após, à SECAP para registro do item "b".

Erico de Souza Santos
Diretor da Secretaria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Erico de Souza Santos, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 15/09/2021, às 14:33 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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