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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  

AVISO Nº 165/2018 – PGJ, DE 05 DE MAIO DE 2018 

 

 Organização da escala geral de férias individuais ou 

licença-prêmio. (EMENTA ELABORADA) 

 

 

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

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 na organização da escala geral de férias individuais, não serão consideradas as 

sugestões que fracionem as férias em período inferior a 15 (quinze) dias, que tornem inviável o 

exercício das atribuições do Ministério Público nas Promotorias de Justiça; 

 

CONSIDERANDO o notório interesse de inúmeros colegas no gozo de férias ou licença-prêmio nos 

meses de janeiro e julho por coincidirem com os períodos de férias escolares dos respectivos filhos;  

 

AVISA, 

 

1. os interessados em gozar férias individuais ou licença-prêmio durante o próximo mês de 

julho (períodos de 02 a 16, de 17 a 31 ou de 02 a 31) deverão manifestar-se via RH Digital até, 

impreterivelmente, até o próximo dia 16, sem prejuízo das manifestações anteriores, indicando, se 

possível, o colega que responderia pelas atribuições do cargo, observando o artigo 4º, do Ato N nº 

407/2005-PGJ; 

  

2. o gozo de licença-prêmio em períodos distintos daqueles supra mencionados somente será 

deferido mediante a indicação de membro que responderá pelas atribuições do cargo, sendo 

certo, ademais, que o gozo de licença-prêmio impossibilitará o indeferimento simultâneo de férias; 
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3. caso o número de interessados no gozo de férias ou licença-prêmio no mês de julho inviabilize a 

regular prestação dos serviços, os respectivos secretários das Promotorias de Justiça serão 

cientificados para que seja estabelecido, consensualmente, um rodízio que contemple, inclusive, o 

próximo período de férias de janeiro de 2019; 

  

4. não havendo consenso no rodízio entre os colegas e não havendo prévia indicação de colega 

para acumulação das atribuições, será fixado um rodízio por parte da Procuradoria Geral de Justiça, 

que deverá ser levado em consideração nos próximos períodos aqui tratados (janeiro e julho dos 

anos subsequentes), atentando-se para os seguintes critérios de preferência dentre aqueles que já 

constam da escala de férias: 

a) o mais antigo na carreira que não tenha gozado férias ou licença-prêmio em período anterior 

(julho de 2017 ou janeiro de 2018); 

b) o mais antigo na entrância que não tenha gozado férias ou licença-prêmio em período anterior 

(julho de 2017 ou janeiro de 2018); 

c) o mais antigo na Promotoria que não tenha gozado férias ou licença-prêmio em período anterior 

(julho de 2017 ou janeiro de 2018); 

  

5. não obstante os critérios apresentados, a Procuradoria Geral de Justiça poderá indeferir as férias 

ou determinar que qualquer membro do Ministério Público em férias reassuma imediatamente o 

exercício de seu cargo evidenciada a necessidade do serviço público; 
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