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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

DESPACHO

Trata o presente procedimento de licenças médicas relativas a servidora LEILA DO
SOCORRO EIRÓ DO NASCIMENTO, cuja evolução da instrução concluiu, após seguidas avaliações
pela Junta Médica Oficial desta Justiça Federal, pela Aposentadoria Por Invalidez com proventos
integrais, devido incapacidade laborativa completa, permanente e total para desenvolver as atividades
para as quais foi admitida por intermédio de concurso público, incapacidade esta decorrente de acidente
em serviço, conforme Laudo Médico (9097481).

Ainda no mesmo documento, o Colegiado se pronunciou em resposta a um dos quesitos
formulados pelo NUCRE da seguinte forma:

                              QUESITO 3 - Está a examinada inválida para o exercício de suas funções ou outras
correlatas? A partir de ?

                              RESPOSTA: Sim, a partir de 12/11/2019.

Após a emissão desse laudo e estando o procedimento sem continuidade na instrução,
foram juntados pela servidora novos documentos relativos à concessão de outro período de licença médica
consequente ao anterior, o qual foi novamente encaminhado para a junta médica visando avaliação,
inclusive com a indicação em relação à possibilidade da servidora ser readaptada para o cargo de Analista
Judiciário, área judiciária.

Conforme parecer 9438536, a Junta Médica novamente se manifestou sobre o estado de
saúde da servidora e, após a exposição sobre a continuidade dos problemas ensejadores das seguidas
licenças, ratificou  posicionamento anterior no sentido de que a mesma acha-se acometida de incapacidade
total e definitiva para o exercício de qualquer atividade laborativa.

A Diretoria do NUCRE, por meio da Manifestação 9501539, encaminhada a esta
SECAD. recomenda o retorno do feito ao SERAT para informar objetivamente se o parecer emitido
considerou a possibilidade  de exercício das atribuições a seguir:

Esta SECAD, com as devidas escusas em relação ao entendimento esposado pelo
NUCRE, verifica como desnecessária nova remessa ao Colegiado médico para obtenção daquela
informação, eis que nos dois laudos médicos acima mencionados, essa informação acha-se colocada de
maneira cristalina. Senão vejamos:

Laudo médico 9097481 :
             
QUESITO 1 - Diante do resultado do exame, está a servidora temporariamente incapaz

para o exercício do cargo, função ou emprego? Em caso afirmativo, necessita a servidora de licença?
                             RESPOSTA: A servidora, embora em tratamento, foi considerada

impossibilitada de desempenhar suas atribuições do cargo de Oficiala de Justiça, motivo pelo qual esta
Junta Médica lhe confere Aposentadoria Por Invalidez com proventos integrais, devido incapacidade
laborativa completa, permanente e total para desenvolver as atividades para as quais foi admitida por
intermédio de concurso público, incapacidade esta decorrente de acidente em serviço.

  
QUESITO 3 - Está a examinada inválida para o exercício de suas funções ou outras

correlatas? A partir de ?
                              RESPOSTA: Sim, a partir de 12/11/2019.
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Parecer SERAT 9479600 :
Emitido em resposta ao questionamento apresentado pelo NUCRE para complementação

do laudo anteriormente mencionado.
 
A periciada persiste com quadros álgicos importantes que dificultam  a realização de

suas atividades rotineiras.
Anexou novo laudo  médico, após o parecer da Junta médica realizada em 08/10/2019,

solicitando afastamento laboral por 90 dias a contar de 12/11/2019, data em que a Junta
fundamentou a invalidez.

Tem probabilidades de ser submetida a novo procedimento cirúrgico ortopédico para
aliviar quadros álgicos.

Assim , de acordo com todo laudo já exposto e observando a evolução clínica da
paciente, esta Junta médica conclui pela incapacidade total e definitiva da mesma.

 
Assim, deve o presente feito ter continuidade na sua instrução para fins de concessão da

aposentadoria da servidora, diante da completa incapacidade laboral constatada pela Junta.
Publique-se.
Ao NUCRE para providências.
 
 

JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES
Diretor da Secretaria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Miranda Rodrigues, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 19/12/2019, às 16:01 (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
9502617 e o código CRC 6A140EB1.

Rua Domingos Marreiros, 598 - Bairro Umarizal - CEP 66055-210 - Belém - PA - www.trf1.jus.br/sjpa/
0001260-12.2019.4.01.8010 9502617v6


