MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
PORTARIA PGR/MPF Nº 154, DE 28 DE ABRIL DE 1982.
Revogada pela Portaria PGR/MPU nº 93, de 29 de junho de 2022

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições,
Considerando inexistir Serviço Médico de Pessoal na estrutura organizacional do
Ministério Público Federal e,
Considerando ser necessário normatizar a justificação de faltas e a concessão de
licenças, por motivo de doença, aos servidores do Ministério Público Federal,
Resolve:
1.

A justificação de faltas e a concessão de licenças, por motivo de doenças, de

servidores do Ministério Público Federal, obedecerão o disposto neste Ato, observadas as normas
legais e regulamentares pertinentes.

I- SERVIDORES SUJEITOS AO REGIME DO EFPCU
A - DAS FALTAS
2.

As faltas por doença, até o máximo de 3 em cada mês, serão justificadas na forma do

artigo 123 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, mediante simples apresentação de atestado
médico de órgão oficial (Decreto nº 64.275/69).
2.1

Para os efeitos deste item, será considerado atestado firmado por Odontólogo

(cirurgião-dentista), desde que se trate de caso inerente à sua especialidade (Parecer do DASP –
D.O. 16.10.72).
2.2

Se comprovado no atestado médico necessitar o servidor de afastamento

superior a 3 (três) dias no mês, os dias subsequentes ao terceiro serão considerados como licença
para tratamento de saúde.

2.3

Se o afastamento iniciar-se no antepenúltimo dia do mês e prolongar-se pelo

mês seguinte, os 6 (seis) primeiros dias serão justificados nos termos previstos neste item
(Formulação DASP nº 105, D.O. 25.10.71).
2.4

Os sábados, domingos e feriados imediatamente anteriores ou posteriores às

faltas justificadas, nos termos deste item, serão considerados como de efetivo exercício, observado
o disposto no subitem 3.2 (Parecer DASP – D.O.22.04.64).

B - DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
3.

A licença para tratamento de saúde dependerá de inspeção médica e será concedida

pelo prazo indicado no laudo ou atestado médico de órgão oficial, não podendo esse prazo
ultrapassar o limite de 90 (noventa) dias (artigos 90, 97 e 98 da Lei nº 1.711/52).
3.1

– A licença superior a 90 (noventa) dias dependerá de inspeção por junta

médica e somente em caso excepcional, e depois de devidamente comprovada a impossibilidade de
realização do exame pela junta, poder-se-á admitir como prova laudo ou atestado firmado por
apenas um médico de órgão oficial. (artigo 99 da Lei nº 1.711/52).
3.2

Para os efeitos previstos no item e subitem anteriores, a licença terá como

marco inicial a data imediatamente posterior aos dias que forem justificados nos termos previstos
no item 2 e seus subitens.
3.3

Nos casos em que o afastamento por doença ocorrer em data anterior a de

realização da inspeção médica, deverá constar justificadamente no laudo ou atestado firmado pelo
médico ou junta médica, que a incapacidade se deu em data anterior à do exame.
4.

A licença para tratamento de saúde, por motivo de doença especificada em lei (artigo

104 da Lei nº 1.711/52 e legislação posterior), dependerá sempre de exame ou homologação por
junta médica, observado o modelo de encaminhamento (Anexo I).

C - DA LICENÇA POR MOTIVO DE PESSOA DA FAMÍLIA
5.

O servidor estatutário poderá obter licença por motivo da doença em pessoa da

família, quando a sua assistência pessoal for comprovadamente indispensável e não puder ser
prestada simultaneamente com o exercício do cargo (artigo 156 do EFPCU).
5.1

A licença prevista neste item, que não poderá exceder o prazo de 2 (dois)

anos, dependerá de inspeção médica, devendo ficar caracterizada em atestado médico de órgão
oficial a necessidade da presença do funcionário junto ao doente.
5.2

Para os efeitos deste item, consideram-se pessoas da família do funcionário.

a)

cônjuge, do qual não esteja legalmente separado;

b)

filhos de qualquer condição, enteados ou equiparados;

c)

avós, pais ou padrastos;

d)

irmãos e cunhados;

e)

genros e noras.

5.3

Considera-se também pessoa da família, para fins de concessão da licença

prevista neste item, a pessoa que vive maritalmente com o funcionário, no mínimo há 5 (cinco)
anos, desde que haja impedimento para o casamento (Formulação DASP nº 292, D.O. 15.05.72).
5.4

O dia em que o funcionário faltar ao serviço para acompanhar pessoa da sua

família ao médico, será considerado como de licença, nos termos do artigo 106 do EFPCU, se
comprovada a necessidade de acompanhamento (Formulação DASP nº 119 – D.O. 01 de novembro
de 1981).
5.5

Somente em caso excepcional e devidamente comprovado poderá o

funcionário obter a licença por parente enfermo, necessidade de assistência, residente noutro estado
ou município (Formulação DASP nº 293 – D.O. 15.05.72).

D – LICENÇA GESTANTE
6.

À funcionária gestante será concedida, mediante comprovação por laudo ou atestado

médico, licença por quatro meses com vencimentos integrais, a contar do início do 8º mês da
gestação (artigo 189, o parágrafo único do EFPCU).
6.1

Em caso de parto prematuro ou de feto morto, a licença terá início na data da

ocorrência e se prolongará por quatro meses.
6.2

Na ocorrência de casos patológicos geradores de incapacidade, durante ou

após a gestação, ainda que dela decorrente, será concedida a licença para tratamento de saúde
prevista no item 3, que poderá ser anterior ou posterior à licença de que trata este item.
6.3

Os casos de aborto, não criminoso, ocorridos fora do período de

licenciamento previsto neste item, serão protegidos por licença para tratamento de saúde
(Formulação DASP nº 266, D.O. 28.02.72).
6.4

S e quando do nascimento do filho a funcionária estiver e gozo de férias, a

licença à gestante terá início ao término daqueles (Formulação DASP nº 284, D.O. 15.05.72).
6.5

A funcionária licenciada nos termos deste item, continuará a receber a

gratificação da função do Grupo DAI ou a retribuição do cargo em comissão do Grupo DAS que
for titular (Formulação DASP n º 16 – D.O. 29.08.71).

II – SERVIDORES SUJEITOS AO REGIME TRABALHISTA
A - DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA
7.

A concessão de licença para tratamento de saúde de servidor sujeito ao regime de

legislação trabalhista dependerá de apresentação de atestado médico de órgão oficial,
comprobatório da doença, não podendo essa concessão ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias
(artigo 73 do RBPS).
7.1 Do caso em que for recomendado afastamento superior ao prazo fixado neste
item, o licenciamento dos dias subsequentes (a partir do 16º dia) ficará a cargo da instituição
previdenciária, a quem caberá conceder o auxílio-doença (artigo 85 do RBPS).

B - LICENÇA À GESTANTE
8.

O afastamento de servidora trabalhista para fins de licença à gestante (salário-

maternidade), será determinado por atestado médico de órgão de Previdência Social (parágrafo 39,
artigo 29 da Lei nº 6.136/72, podendo comprometer o período de 4 (quatro) semanas antes e 8
(oito) semanas depois do parto (artigo 393 da CLT e 103 do RBPS).
8.1

Em casos excepcionais os períodos de repouso antes e depois do parto

poderão ser aumentados de mais duas semanas cada um, mediante atestado médico da instituição
de Previdência Social (artigo 392, parágrafo 27, da CLT e 103, parágrafo 19, do RGPS).
8.2

Em caso de parto antecipado a servidora terá direito às 12 (dose) semanas

previstas neste item (artigo 103, parágrafo 29, RBPS).
8.3

Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico

fornecido pela Previdência Social, a servidora terá direito ao salário-maternidade correspondente a
2 (duas) semanas (artigo 103, parágrafo 39, do RBPS).
8.4

O início do afastamento da servidora para efeito da licença gestante (salário-

maternidade) será determinado com base no atestado médico fornecido pela Previdência Social
(artigo 104, do RBPS).
8.5

Durante o período do licenciamento, a servidora trabalhista terá direito a

receber salário integral pelo Ministério Público Federal à título do salário-maternidade (artigo 105
do RBPS).
8.6

O valor bruto do salário-maternidade pago à servidora trabalhista, aí incluída

a contribuição dele descontada para a Previdência Social, será deduzido do montante que o
Ministério Público Federal recolhe mensalmente do IAPAS a título de contribuição previdenciária
(artigo 19, parágrafo 19, da Lei nº 8.136/74).

II9.

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Os afastamentos de que trata este Ato serão registrados obrigatoriamente ao controle

mensal de ocorrência do parto.
10.

No caso de o servidor ser acometido de doença fora de sua sede de trabalho, as faltas

ao serviço somente serão justificadas mediante apresentação de atestado médico emitido por órgão
oficial.
11.

Todos os atos decisórios sobre afastamento por motivo de doença serão publicados,

em resumo, no Boletim de Pessoal, devendo as Procuradorias da República nos Estados e no
Distrito Federal, encaminhar periodicamente relação de suas decisões à Seção de Publicação, da
Coordenadoria de Administração, mediante utilização dos modelos anexos (Anexo II e III).
12.

O disposto nesta Portaria aplica-se, ao que couber, aos afastamentos por doença dos

Membros do Ministério Público Federal.
13.

As dúvidas e omissões serão resolvidos pela Coordenadoria de Pessoal.

14.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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