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I – ATOS DA DIREÇÃO DO NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS 
 
1. Portarias 

 
PORTARIA/NUCRE Nº 174, DE 19 DE MAIO DE 2011. 
O DIRETOR DO NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA, no uso 
de suas atribuições legais, e considerando o que consta no MEMO/NUCJU/N.217, do Diretor do Núcleo Judiciário, 
RESOLVE: I - DISPENSAR, nos termos do art. 15, § 4º da Lei n° 8.112, de 11/12/1990, com a redação dada pela 
Lei n° 9.527, de 10/12/1997, c/c as Resoluções nºs 03/2008 do CJF e de nº 05/1999, alterada pela 
Resolução/PRESI Nº. 600-08, de 13/03/2009, do TRF - 1ª Região, as servidoras: a) MARIA JOSÉ SOBRAL 
SANTOS SANTANA, matrícula 358903, Técnico Judiciário, Área Administrativa, Nível IC-15, da função 
comissionada de Encarregado do Setor de Distribuição e Acompanhamento de Mandados da Central de Mandados 
do Núcleo Judiciário (FC-04); b) ELIANA VIEIRA ALVES VITÓRIO, matrícula 374603, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Nível IC-15, da função comissionada de Assistente Técnico II da Seção de Protocolo do Núcleo 
Judiciário (FC-02). II - DESIGNAR, nos termos da legislação acima mencionada, as servidoras: a) MARIA JOSÉ 
SOBRAL SANTOS SANTANA, matrícula 358903, Técnico Judiciário, Área Administrativa, Nível IC-15, para exercer 
a função comissionada de Assistente Técnico II da Seção de Protocolo do Núcleo Judiciário (FC-02). b) ELIANA 
VIEIRA ALVES VITÓRIO, matrícula 374603, Técnico Judiciário, Área Administrativa, Nível IC-15, para exercer a 
função comissionada de Encarregado do Setor de Distribuição e Acompanhamento de Mandados da Central de 
Mandados do Núcleo Judiciário (FC-04). 
 
2. Despachos 
 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO FORMOSO 
Licenças – Tratamento de saúde 
Fundamento: Arts. 202 e 203 – Lei 8.112/90, alterada pela Lei nº 9.527/97, c/c os arts. 13 e 14 e 15, § 3º da Resolução 002/2008 do CJF.  

 
Processo 

 
Servidor Cargo/Função Período 

4.165/2006 Luciana Figueiredo Amaral Ribeiro Técnico Judiciário 27/04 a 11/05/2011 

 
REF: PROCESSO Nº 2795/2011  - TRF 
ASSUNTO: AVERBAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO 
SERVIDOR: NICANDRO MOREIRA DE MACEDO 
REGISTRO: 305403 
CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA - EXECUÇÃO DE MANDADOS 
EXERCÍCIO: 01/03/1978 

Período 
exercício Total dias deferidos 

Órgão 
Início Fim 

Tempo 
Bruto 

Afast. 
Lic. 

Falta Apos Disp LP Adic Lic. 
Cap. 

Atividade Pública 
EXÉRCITO BRASILEIRO 15/07/68 14/06/69 335 - 330 330 - - - 
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Compensação de Recesso 
Fundamento: 

a) 2009/2010: Provimento n. 38/2009, com redação dada pelo de n. 39/2009, da Corregedoria do TRF - 1ª região, em conformidade com os 
termos das Portarias ns. 206 de 17/12/2009;  11/2003 e 34/2007. 
b) 2010/2011: Provimento n. 38/2009, com redação pelo de n. 39/2009,  da Corregedoria do TRF - 1ª Região, nos termos das Portarias n. 218 
de 13/12/2010, esta alterada pela de n. 222, de 17/12/2010, e das Portarias de n°s 11/2003 e 34/2007. 

Processo Nome Cargo/Função Lotação Período Fund. 

1481/2011 Gilvan Lopes Nery Técnico Judiciário SECAD 7 e 8/7/11 b 
 
Concessão por Serviço Eleitoral 
Fundamento: Art. 98 da Lei nº 9.504/97, c/c a Portaria nº 54/2004. 

Processo Servidor Cargo/Função Lotação Período Saldo 
(dias) 

6558/2008 Fabrício Vampré de Oliveira Cortes Técnico Judiciário SECAD 3/6/11; 6 a 
8/7/11; 11/7/11 

01 

 
Licenças - Tratamento de saúde 
Fundamento: Arts. 202 e 203 da Lei nº 8.112/1990, com redação dada pela Lei  nº 9.527/1997 c/c os arts. 13 e 14 da Resolução nº 002/2008, 
do CJF. 

Processo Servidor Cargo/Função Período 
4663/2009 Alex Barbosa Caldeira Técnico Judiciário 10/5/11; 11/5/11 e 12/5/11 
1072/1999 Ana Sueli Macedo Araújo Técnico Judiciário 11 a 25/5/11 
5983/2008 Daniela de Oliveira Técnico Judiciário 16 a 20/5/11 
0859/1979 Iracema Lima Velame Branco Analista Judiciário 12 e 13/5/11 
4698/2010 Izauro de Souza Ferreira Júnior Técnico Judiciário 9 a 11/5/11 
3106/2009 Katy Carolina Castro Xavier Técnico Judiciário 9 e 10/5/11; 11 a 13/5/11 
1117/2003 Rika Luanda Moreno Freitas Técnico Judiciário 9 a 13/5/11 
2946/2011 Lícia da Rocha Ramos Bezerra Técnico Judiciário 11/05/11 
 
 
II – ATOS E PORTARIAS DAS DIREÇÕES DAS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS 
 
1. Portarias  
 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE EUNÁPOLIS/BA 
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL 
PORTARIA Nº 001/JEF DE 16 DE MAIO DE 2011. 
A JUIZA FEDERAL SUBSTITUTA ROBERTA GONÇALVES DA SILVA DIAS DO NASCIMENTO, NO 
EXERCÍCIO DA TITULARIDADE PLENA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE EUNÁPOLIS ESTADO DA BAHIA e 
no uso de suas atribuições legais RESOLVE: A Juíza Federal Substituta, no exercício da titularidade plena, no 
uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de criação de procedimento uniforme para produção 
da prova pericial nas ações judiciais sobre benefício por incapacidade e assistenciais; e considerando os 
princípios regentes do microssistema dos Juizados Especiais, especialmente os da simplicidade das formas, 
celeridade e da inexistência de nulidade sem prejuízo correlato, resolve estabelecer quesitos padronizados 
para serem respondidos pelos médicos nomeados peritos do juízo, nos exames realizados no âmbito das 
ações do Juizado Especial Federal. Os quesitos constam do Anexo I e do Anexo II a esta portaria e serão 
encaminhados aos médicos juntamente com a intimação para a realização das perícias. 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

ANEXO I 

QUESITOS PADRONIZADOS 

(PEDIDO DE CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ) 

1. Diante dos exames realizados pode-se afirmar que a parte autora é incapaz para o trabalho? Deverá o expert 
indicar os exames em que fundamentou o seu diagnóstico indicando o(s) CID(s) respectivo (s). 
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2. Caso o (a) periciando(a) esteja incapacitado(a), essa incapacidade é temporária1 ou permanente2? Total3 ou 
parcial4? É passível de melhora com tratamento adequado? O Sr. Perito deverá explicitar os limites da 
incapacidade. 
3. A incapacidade, se existente, é decorrente de alguma doença ou lesão ou do agravamento ou progressão 
destes? Descrever como ocorreu a incapacidade da parte autora. 
4. Trata-se de doença degenerativa? 
5. Em caso de incapacidade parcial, em que medida os problemas de saúde prejudicam a parte autora 
especificamente no exercício de seu trabalho ou suas atividades habituais? Exemplificar situações. 
6. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual do(a) 
periciando(a)? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência em razão das 
condições do(a) periciando(a), tais como idade, grau de instrução, facilidade de inserção no mercado de trabalho 
etc.? 
7. Caso o autor seja considerado incapaz, é possível precisar a data de início da incapacidade? 
8. Em sendo negativa a resposta ao quesito anterior, esclarecer se é possível, por meio da realização e outros 
exames, aferir a data de início da incapacidade e, nesta hipótese, indicar os exames necessários. 
9. A doença do(a) periciando(a) pode ser enquadrada como uma daquelas descritas na Portaria Interministerial 
MPAS nº2. 998, de 23.08.01, e alterações seguintes acaso existentes? Em caso afirmativo, qual delas? 
10. A parte autora apresentou documentos necessários à realização da perícia, a exemplo de receitas médicas, 
exames médicos e (ou) atestados médicos? 
11. A doença da parte autora tem como causa a sua atividade laborativa (acidente de trabalho ou doença 
ocupacional), nos termos dos arts. 19, 20 e 21, da Lei 8.213/91? Em que medida? 
12. Tendo em vista a condição clínica do(a) autor(a), é possível afirmar que o(a) mesmo(a) necessita de 
assistência permanente de outra pessoa para as atividades habituais? Deve o perito justificar sua resposta 
expondo quais as limitações causadas pela enfermidade do(a) autor(a) e quais as atividades habituais que está 
impedido(a) de praticar em virtude de sua incapacidade. 
13. Em caso de doença psiquiátrica, a patologia alegada pela parte autora a impede de manifestar a sua própria 
vontade e de responder pelos seus próprios atos, necessitando de assistência de terceiros? 
14. Informe o Sr. Perito quaisquer esclarecimentos que entender pertinentes ao deslinde do feito. 
 
1 Temporária = o doente pode ser reabilitado para outra atividade profissional 
2 Permanente = irreversibilidade que não permita reabilitação profissional. 
3 Total = grau de incapacidade que não permita o exercício do trabalho. 
4.  Parcial = grau de incapacidade que não permita somente o exercício de parte das atividades laborativas 

ANEXO II 

QUESITOS PADRONIZADOS 

(PEDIDO DE CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE LOAS) 

1. Diante dos exames realizados, pode-se afirmar que o(a) periciando(a) é incapaz para o trabalho? E para a vida 
independente? O autor pode exercer alguma atividade que lhe garanta a subsistência? 
2. Caso o (a) periciando(a) esteja incapacitado(a), essa incapacidade é total1 e permanente2? Ou a incapacidade, 
acaso existente, pode ser revertida ou diminuída mediante tratamento médico? Deve o perito explicitar 
adequadamente os limites da incapacidade, acaso existente. 
3. Quais os achados objetivos de exame físico que subsidiaram a conclusão? 
4. Considerando os critérios legais (Decreto 5.296/2004), o autor pode ser considerado pessoa portadora de 
deficiência? Por quê? Deve o expert informar o CID. 
5. Em sendo positiva qualquer das respostas aos quesitos acima, é possível afirmar a data, ao menos aproximada, 
em que ocorreu a incapacitação? 
7. A parte autora apresentou documentos necessários à realização da perícia, a exemplo de receitas médicas, 
exames médicos/e ou atestados médicos? 
8. Em caso de doença psiquiátrica, a patologia alegada pela parte autora a impede de manifestar a sua própria 
vontade e de responder pelos seus próprios atos necessitando de assistência de terceiros? 
9. Informe o Sr. Perito quaisquer esclarecimentos que entender pertinentes ao deslinde do feito. 
¹Total = grau de incapacidade que não permita o exercício do trabalho. 
²Permanente = irreversibilidade que não permita reabilitação profissional. 
 
PORTARIA Nº 005 DE 09 DE MAIO DE 2011. 
A JUIZA FEDERAL SUBSTITUTA ROBERTA GONÇALVES DA SILVA DIAS DO NASCIMENTO, NO EXERCÍCIO 
DA TITULARIDADE PLENA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE EUNÁPOLIS ESTADO DA BAHIA e no uso de suas 
atribuições legais e, em cumprimento ao disposto no art. 13, III e IV, da Lei n. 5.010/66 e às normas baixadas pelo 
Provimento/COGER 38, de 12 de junho de 2009, da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 1ª Região, 
RESOLVE: I - Designar o período de 06 a 10 junho de 2011 para a realização da Inspeção Anual nos Serviços 
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Internos desta Vara, devendo os trabalhos terem início às 09 horas do dia 06 de junho, com a presença obrigatória 
dos servidores, portando as respectivas carteiras funcionais, na sala de audiências deste Juízo. A inspeção será 
procedida com base nos artigos 114 e seguintes do Provimento/COGER 38, de 12 de junho de 2009, sem prejuízo 
de, no decorrer dos trabalhos, serem inspecionados os processos que se encontrem em qualquer das hipóteses 
do § 1º, do artigo 122, do referido provimento. II - Os trabalhos desenvolver-se-ão diariamente durante a jornada 
de trabalho fixada para a Subseção Judiciária de Eunápolis. III - Determinar que se expeça edital para ciência de 
todos os interessados, partes e procuradores, de que suas reclamações, durante o respectivo período, serão 
tomadas a termo e de que, nos termos do art. 119 do Provimento/COGER 38, os autos objeto de inspeção não 
poderão ser retirados de Secretaria a partir do 5º dia útil anterior ao início dos trabalhos, devendo o Diretor de 
Secretaria providenciar o retorno daqueles que se encontram retirados e não devolvidos no prazo legal, inclusive 
com o Ministério Público, ou em cumprimento de diligência, independentemente de sua natureza, sendo 
resguardada, em qualquer hipótese, a restituição do prazo. IV - Durante o período de inspeção haverá suspensão 
dos prazos, não haverá marcação de audiências e atendimento às partes. V - Oficie-se ao Ministério Público 
Federal, à Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, a Defensoria Pública da União e a Advocacia Geral da 
União para acompanharem os trabalhos da inspeção. VI - Comunique-se ao MM. Juiz Federal Diretor do Foro. VII 
- Publique-se esta e o edital  no Diário da Justiça com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do início da 
inspeção, afixando-se cópia no Quadro de aviso da sede da Subseção. 
 
2. Editais 
 
EDITAL DE REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO NOS SERVIÇOS INTERNOS DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE EUNÁPOLIS/BA. 
A JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA, ROBERTA GONÇALVES DA SILVA DIAS DO NASCIMENTO, NO EXERCÍCIO 
DA TITULARIDADE PLENA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE EUNÁPOLIS ESTADO DA BAHIA Faz saber a 
todos os interessados, principalmente aos advogados,  que, de acordo com os artigos 13, incisos III e IV, e 55 da 
Lei n1 5.010, de 30/05/66, com os artigos 114 e seguintes do Provimento/COGER 38, de 12 de junho de 2009, 
com os artigos 18 e seguintes da Resolução n. 496, de 13.02.2006, do Conselho da Justiça Federal, foi designado 
o período de 06 a 10 de junho de 2011 para realização da Inspeção Anual nos Serviços Internos  desta Vara, 
devendo os trabalhos ter início às 09h horas do dia 06 de junho, na Sala de Audiências deste Juízo. No período da 
inspeção serão tomadas a termo todas as reclamações que as partes, advogados ou quaisquer outros 
interessados tiverem acerca dos serviços da Secretaria da Vara. Ficam ainda intimados, nos termos e para os fins 
do artigo 196 do CPC e do artigo 71, parágrafo 11, item 03, da Lei n. 8.906/94, a devolverem, até o quinto dia útil 
anterior ao início dos trabalhos, os processos em seu poder fora do prazo legal. O Ministério Público Federal, a 
Ordem dos Advogados do Brasil, a Advocacia Geral da União e a Defensoria Pública serão oficiados, podendo 
indicar representantes para acompanharem os trabalhos de inspeção. Os prazos  serão suspensos, não serão 
marcadas audiências e não haverá atendimento às partes durante o respectivo período. Dado e passado nesta 
cidade de Eunápolis, Bahia, aos 09 de maio de 2011 Eu, _______ (Sergio dos Santos Lima), Diretor de Secretaria, 
o digitei e o subscrevo. 
 
3. Despachos 
 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JEQUIÉ 
Concessão por Serviço Eleitoral 
Fundamento: Art. 98 da Lei nº 9.504/97, c/c a Portaria nº 54/2004 e decisões do TRF 1ª Região nos Processos Administrativos nº. 3.577/2003, 
3.739/2003, 4.150/2003, 3.366/2004, 3.446/2004 e 3.448/2004. 

 
Processo 

 
Servidor 

 
Cargo / Função 

 
 

 
Lotação 

 
 

Período para 
compensação 

 
Saldo 
(dias) 

7.088/2008 Daniel Souto Novaes Analista Judiciário Jequié 06/06/2011 08 
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