
RESOLUÇÃO Nº 7502/2022

Altera, na forma que especifica, a Resolução nº 5684,
de 05 de agosto de 2022, que estabelece condições
especiais de trabalho para membros e servidores do
Ministério Público, estagiários e prestadores de serviço
voluntário, e dá outras providências.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Estadual nº 85, de 27 de
dezembro de 1999, tendo em vista a aprovação, em 11 de outubro de 2022, da Proposição nº
1.00478/2022-99, do Conselho Nacional do Ministério Público (Protocolo nº 19.197/2022-MPPR),
para estender às gestantes, lactantes, mães e pais, conforme especifica, as condições especiais
de trabalho previstas na Resolução CNMP nº 237/2021,

R E S O L V E

Art. 1º A Resolução nº 5684, de 05 de agosto de 2022, que estabelece condições especiais de
trabalho para membros e servidores do Ministério Público, estagiários e prestadores de serviço
voluntário, que se enquadrem na condição de pessoa com deficiência ou doença grave, ou que
tenham filho, cônjuge ou companheiro ou sejam responsáveis por dependentes legais na mesma
condição, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º …………………………………………………………………………

 

§ 1º ……………………………………………………………………………..

 

§ 2º Poderão ser concedidas condições especiais de trabalho nos casos não previstos no
§ 1º deste artigo, em face da apresentação de laudo biopsicossocial, a ser homologado
por equipe multidisciplinar designada pelo Procurador-Geral de Justiça.

 

§ 3º ……………………………………………………………………………..

 

Art. 2º …………………………………………………………………………..

 



Art. 2º-A. A critério da Administração e mediante comprovação da necessidade, as
condições especiais de trabalho previstas nos incisos II, III, IV e V, do artigo 2º, poderão
ser concedidas, por tempo determinado e sem prejuízo da remuneração, a:

 

I – gestantes, durante a gestação, contada da comprovação da gravidez;

 

II – lactantes, até os 24 (vinte e quatro) meses de idade do lactente;

 

III – mães, pelo nascimento ou pela adoção de filho ou filha, por até 6 (seis) meses após o
término da licença-maternidade ou da licença-adoção;

 

IV – pais, pelo nascimento ou pela adoção de filho ou filha, por até 30 (trinta) dias após o
término da licença-paternidade ou da licença-adoção.

 

§ 1º É assegurado o prosseguimento da fruição do período de licença-maternidade, sem
solução de continuidade e pelo tempo que restar, às servidoras e agentes ministeriais que
tomarem posse no cargo inicial das respectivas carreiras, independentemente da origem
do cargo ou emprego anterior.

 

§ 2º O disposto no inciso III aplica-se às hipóteses de paternidade monoparental e
homoafetiva.

 

Art. 3º ………………………………………………………………………….

 

§ 1º …………………………………………………………………………….

 

§ 2º O requerimento apresentado deverá, salvo nos casos previstos no artigo 2º-A:

 

I - ……………………………………………………………………………….

 

II - ser instruído com laudo biopsicossocial, a ser submetido à homologação por equipe
multidisciplinar designada para tal finalidade pela Procuradoria-Geral de Justiça, facultado
ao requerente indicar assistente habilitado.

 

§ 3º …………………………………………………………………………….

 

§ 4º …………………………………………………………………………….

 



§ 5º …………………………………………………………………………….

 

§ 6º …………………………………………………………………………….

 

Art. 4º …………………………………………………………………………

 

§ 1º Nas hipóteses do artigo 2º-A o interessado deverá encaminhar o requerimento
previsto no § 1º do artigo 3º contendo autodeclaração da condição em que se enquadre,
acompanhado de atestado médico ou certidão do registro civil.

 

§ 2º Nos casos de interrupção da gravidez e de cessação da amamentação, deverá a
beneficiária promover a comunicação desta circunstância para efeito de encerramento da
concessão da condição especial de trabalho.

 

Art. 5º ………………………………………………………………………….

 

Art. 9º-A. O membro que esteja em regime de teletrabalho realizará audiências e atenderá
às partes e a seus patronos por meio de videoconferência ou de outro recurso
tecnológico, com uso de equipamentos próprios ou, em havendo possibilidade, com
equipamentos fornecidos pela unidade ministerial em que atua, sempre obedecendo a
Política Nacional de Tecnologia da Informação do Ministério Público brasileiro (PNTIMP),
instituída pela Resolução nº 171/2017, observados os padrões de acessibilidade da
tecnologia da informação, necessários à prática de tais atos.

 

Art. 10. …………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………..

 

Art.13. ………………………………………………………………………….

 

Parágrafo único. A participação em substituições e plantões poderá ser afastada, de
maneira fundamentada, expressamente especificada nas condições especiais, a critério
da Procuradoria-Geral.” (NR)

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.



Curitiba, 24 de outubro de 2022.

 

 

 

 

Gilberto Giacoia

Procurador-Geral de Justiça


