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ATO (N) Nº 205/99 - PGJ, de 07 de outubro de 1999 (Pt. nº 12.904/92) 
 

Revogado pelo Ato (N) nº 493-PGJ, 

05/01/2007 

REGULAMENTA A CONCESSÃO DE LICENÇA PARA 
TRATAMENTO  DE SAÚDE AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO 

 
O   PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de adaptar o Ato nº 32 de 02 de junho de 1992 (publicado no Diário Oficial de 
04.06.92) à nova disciplina que a Lei Complementar nº 734/93 deu à licença para tratamento de saúde, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - A licença para tratamento de saúde por prazo de até 30 (trinta) dias será concedida mediante 
requerimento instruído com atestado médico, a partir da data em que este for emitido e pelo prazo nele 
indicado. 
 
§ 1º - O atestado médico deverá especificar a doença de que o interessado é portador, mencionando o 
respectivo número do Código Internacional de Doenças (C. I. D.), bem como justificativa  da necessidade do 
afastamento. 
 
§ 2º - O requerimento será, obrigatoriamente, apresentado  em até  48 (quarenta e oito) horas seguintes ao 
início do período de afastamento para tratamento de saúde. 
 
§ 3º - O Procurador-Geral de Justiça poderá, ao conceder a licença de que trata este artigo, determinar que o 
interessado seja submetido à inspeção em órgão médico oficial, entre outras razões, quando: 
 
a) da natureza da doença seja possível concluir que o tratamento não impede, normalmente, o exercício 
concomitante das funções do interessado; 
 
b) da natureza da doença seja possível concluir que o tratamento é incompatível com o retorno do 
interessado às suas funções em período igual ou inferior a 30 (trinta) dias; 
 
c) o interessado tenha obtido licença para tratamento de saúde nos 03 (três) meses anteriores ao novo 
pedido.  
 
§ 4º - A inspeção médica, salvo motivo de força maior, será realizada no período de fruição da licença, 
cabendo ao beneficiário apresentar-se tempestivamente ao serviço médico incumbido de realizá-la.  
 
§ 5º - Se o laudo de inspeção for negativo, cessará a licença a partir da data em que for expedido. 
 
§ 6º - Sempre que possível, a inspeção prevista no § 3º deste artigo será realizada por médico em atividade 
no Ministério Público. 
 
Art. 2º - A licença para tratamento de saúde por prazo superior a 30 (trinta) dias será concedida mediante 
requerimento instruído com atestado médico e dependerá, sempre, de inspeção em órgão médico oficial. 
 
§ 1º - O período da licença de que trata este artigo será aquele indicado no laudo expedido pelo órgão 
médico oficial. 
 
§ 2º - O requerimento e o atestado médico, mencionados no "caput" deste artigo, deverão obedecer ao 
disposto nos §§ 1º e 2º do artigo anterior. 
 
Art. 3º - A licença para tratamento de saúde poderá ser prorrogada mediante requerimento do interessado, 
instruído com atestado médico, dependendo a prorrogação de inspeção em órgão médico oficial sempre que: 
 
a) importar em período ininterrupto que supere 30 (trinta) dias de licença; 
 
b) estiver presente qualquer uma das hipóteses previstas no § 3º do artigo 1º deste ato. 
 
§ 1º - O pedido de prorrogação deverá ser apresentado pelo menos 8 (oito) dias antes de terminar a licença; 
se indeferido, contar-se-á como licença o período compreendido entre o seu término e a data do 
conhecimento oficial do despacho denegatório. 
 
§ 2º - Na hipótese de a prorrogação depender de inspeção, será esta realizada no período da prorrogação, 
salvo motivo de força maior, cabendo ao beneficiário apresentar-se tempestivamente ao serviço médico 
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incumbido de realiza-la, sob pena de cessação da licença e perda dos vencimentos correspondentes ao 
período de ausência. 
 
§ 3º - Se o laudo de inspeção for negativo, cessará a licença na data em que for expedido. 
 
Art. 4º  -  A licença para tratamento de saúde ao membro do Ministério Público que estiver impossibilitado 
para o exercício do cargo, concedida mediante inspeção médica em órgão oficial, terá duração máxima de 4 
(quatro) anos. 
 
§ único  -  Findo o prazo previsto neste artigo, o membro do Ministério Público será submetido à inspeção 
médica e aposentado, desde que verificada a sua invalidez, permitindo-se o licenciamento além desse prazo, 
quando não se justificar a aposentadoria. 
 
Art. 5º - O membro do Ministério Público licenciado, na forma deste ato, não poderá exercer qualquer função 
pública ou particular, enquanto durar o afastamento. 
 
Art. 6º  -  Ficam revogados os artigos 4º, 5º, 6º e 7º do Ato nº 32/92 , de 02 de junho de 1992. 
 
Art. 7º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação e se aplica às licenças para tratamento de 
saúde em curso nessa data.  
 
DOE, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 8 de outubro de 1999 
 
 
 


