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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  

AVISO Nº 160/2018 – PGJ, DE 02 DE MAIO DE 2017 

 

 Afastamento por férias e licença-prêmio. Prazo mínimo para 

manifestação de interesse.  (EMENTA ELABORADA). 

 

  

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições e, 

 

CONSIDERANDO o elevado número de cargos vagos na Capital e no Interior; 

 

CONSIDERANDO o reduzido número de Promotores de Justiça substitutos; 

 

CONSIDERANDO o elevado número de afastamentos verificado mensalmente, decorrentes de férias, 

licenças e compensações; 

 

CONSIDERANDO que as férias devem obedecer à escala geral, admitida a alteração somente em 

hipótese excepcional, desde que demonstrado o motivo relevante e requerida pelo interessado com 

antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias antes do início do gozo previsto (art. 4º, do Ato 

nº 407/05 - PGJ); 

 

CONSIDERANDO que o requerimento de licença-prêmio deve também ser apresentado até 45 

(quarenta e cinco) dias antes do início do gozo pretendido; 

 

CONSIDERANDO que, mensalmente, a Procuradoria-Geral de Justiça faz publicar a escala de férias 

individuais relativa ao período seguinte, para o fim de manifestação do interesse ou não de gozo 

pelo Promotor de Justiça (art. 2°, §2°, do Ato n° 407/05 – PGJ); 

 

CONSIDERANDO, finalmente, que a manifestação do interesse ou não de gozo de férias ou licença-

prêmio apresentada fora do prazo tem acarretado dificuldades na administração do quadro de 

cargos, gerando intranquilidade a todos os membros do Ministério Público e potencial prejuízo à 

continuidade do serviço público;  

 

AVISA 

 

1. os Promotores de Justiça que desejarem gozar férias deverão manifestar esse propósito 

rigorosamente dentro do prazo dos avisos publicados mensalmente, de acordo com a escala de 

férias individuais encaminhada à Procuradoria-Geral de Justiça no ano anterior, sob pena de 

indeferimento do pedido ou condicionamento, quando cabível, à indicação de colega titular para 

acumulação das respectivas funções; 
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2. o gozo de licença-prêmio fracionado por períodos não correspondentes aos da quinzena ou mês 

referidos no art. 1º do Ato nº 407/05 - PGJ, bem como requerido intempestivamente também estará 

condicionado à prévia indicação, pelo interessado, do colega responsável pela assunção integral 

das atribuições inerentes ao cargo, devendo por todo período solicitado ser usufruído de forma 

ininterrupta; 

 

3. o gozo de licença-prêmio por período equivalente ao das férias individuais somente será deferido 

se requerido 45 (quarenta e cinco) dias antes do início do período pretendido; 

 

4. o deferimento de licença-prêmio ou compensação por período inferior a 05 (cinco) dias úteis está 

condicionado à prévia indicação e comunicação do substituto automático, não gerando qualquer 

ônus à Instituição; 

 

5. o deferimento de licença-prêmio ou compensação por período igual ou superior a 05 (cinco) dias 

úteis, limitado sempre em 12 (doze) dias de compensação ao mês (art. 1°, §3°, incisos I e II e art. 2º, 

incisos I e II, do Ato n° 492/06 – PGJ), está condicionado à prévia indicação do responsável pela 

assunção das atribuições inerentes ao cargo; 

 

6. nas demais hipóteses, os Promotores de Justiça interessados no gozo de férias ou licença-prêmio 

deverão, necessariamente, indicar o responsável pela acumulação integral das atribuições inerentes 

ao cargo, sob pena de indeferimento do pedido por necessidade do serviço público, ressalvada 

eventual viabilidade de redistribuição de serviços na própria Promotoria de Justiça. 

 

GIANPAOLO POGGIO SMANIO 

Procurador-Geral de Justiça 
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