
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

RESOLUÇÃO Nº 5684/2022

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,  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,  diante  do contido no Protocolo nº
13.714/2021-PGJ/MPPR e

considerando o princípio da proteção integral à pessoa
com deficiência, previsto na Constituição Federal, na Convenção Internacional dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no
Estatuto da Pessoa com Deficiência, na Lei Federal nº 10.216, de 06 de abril de
2001,  que  dispõe  sobre  a  proteção  e  os  direitos  das  pessoas  portadoras  de
transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, e na Lei
Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista;

considerando que  a  família,  considerada  base  da
sociedade brasileira, deve receber especial proteção do Estado, consoante preceitua
o  artigo  226  da  Constituição  Federal  e  que  cabe  à  Administração  Pública  a
responsabilidade de assegurar tratamento prioritário e apropriado às pessoas com
deficiência, necessidades especiais ou doença grave, devendo, como condição da
própria dignidade humana, estender a proteção do Estado à sua família;

considerando o contido no artigo 136, §§ 3º a 6º, da Lei
Complementar Estadual nº 85, de 27 de dezembro de 1999, no artigo 43 e §§, da Lei
Estadual nº 20.640, de 12 de julho de 2021, no artigo 63 e §§, da Lei Estadual nº
18.419, de 07 de janeiro de 2015;

considerando a edição da Resolução nº 237, de 13 de
setembro de 2021, do Conselho Nacional do Ministério Público, que prevê 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

1



PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

(Resolução nº 5684/2022)

deficiência, necessidades especiais ou doença grave, ou que tenham filho, cônjuge
ou companheiro ou sejam responsáveis por dependentes na mesma condição;

considerando o disposto na Resolução nº 6.661, de 22
de  novembro  de  2021,  da  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  que  regulamenta  o
teletrabalho no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná,

considerando a necessidade de disciplinar, no âmbito do
Ministério Público do Estado do Paraná,  a concessão de condições especiais de
trabalho a 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 na mesma condição,

R E S O L V E

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Resolução 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.

§ 1º Para os efeitos desta Resolução considera-se:

I - pessoa com deficiência, aquela abrangida pelo artigo 2º da Lei Federal nº 13.146,
de 6 de julho de 2015, pelos §§ 1º e 2º do artigo 1º da Lei Federal nº 12.764, de 27
de dezembro de 2012 e pelo artigo 1º da Lei Federal nº 10.216, de 06 de abril de
2001, bem como pelo § 4º do artigo 136 da Lei Complementar Estadual nº 85, de 27
de dezembro de 1999, pelo artigo 63 da Lei Estadual nº 18.419, de 07 de janeiro de
2015 e pelo § 2º do artigo 43 da Lei Estadual nº 20.640, de 12 de julho de 2021,
observados os parâmetros do Decreto  Federal  nº  3.298,  de 20 de dezembro de
1999,  as  regulamentações  da  Subsecretaria  de  Inspeção  do  Trabalho  para
caracterização da deficiência e instrumentos que venham a ser previstos pelo Poder
Executivo para tal finalidade;
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II - pessoa com doença grave, aquela enquadrada no inciso XIV, do artigo 6º, da Lei
Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988.

§  2º Poderão  ser  concedidas  condições  especiais  de  trabalho  nos  casos  não
previstos no § 1º deste artigo, em face de laudo biopsicossocial apresentado por
equipe multidisciplinar, homologado por junta oficial de saúde.

§ 3º Para os efeitos desta Resolução entende-se por:

I - dependente, pessoa que viva às expensas do membro ou servidor, estagiário ou
prestador de serviço voluntário, que conste na sua ficha funcional;

II - equipe multidisciplinar, a equipe técnica constituída por um médico, um psicólogo
e  um  assistente  social,  responsável  pela  avaliação  presencial  ou  mediante
documentos idôneos enviados pelo requerente;

III - perícia médica oficial, o exame efetivado por junta constituída por um médico e
chancelada por dois outros médicos, para avaliação técnica presencial ou mediante
documentos idôneos enviados pelo requerente;

IV - perícia técnica, o procedimento de avaliação oficial que pode ser realizado por
equipe multidisciplinar ou por perícia médica oficial efetivada por junta;

V - laudo biopsicossocial, o documento resultante de avaliação realizada por equipe
multidisciplinar.

CAPÍTULO II

DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO

Art. 2º A condição especial de trabalho para membros e servidores do Ministério
Público,  estagiários  e  prestadores  de  serviço  voluntário,  com  deficiência,
necessidades  especiais  ou  doença  grave,  ou  que  tenham  filho,  cônjuge  ou
companheiro ou sejam responsáveis por dependentes legais na mesma condição,
poderá ser requerida em uma ou mais das seguintes modalidades:

I - designação provisória para atividade fora da comarca ou local de sua lotação, de
modo a aproximá-lo do lugar onde são prestados a si ou aos seus dependentes
serviços  de  habilitação  e  reabilitação,  médicos,  de  terapias  multidisciplinares  e
atividades pedagógicas, ou que ofereça adequadas condições de acessibilidade;

II - apoio à unidade ministerial de lotação ou designação de membro ou de servidor,
que poderá ocorrer por meio de designação de membro auxiliar com atribuição plena
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ou para a prática  de atos processuais  específicos,  pela inclusão da unidade em
mutirão  de  prestação  ministerial  e/ou  pelo  incremento  quantitativo  no  quadro  de
servidores;

III - concessão de jornada especial, nos termos da lei, sem prejuízo à remuneração,
à participação e ao acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, planos de
carreira, promoções,  bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo órgão
ministerial, em igualdade de oportunidades com os demais trabalhadores;

IV - exercício da atividade em regime de teletrabalho, sem exigência de acréscimo
de produtividade, observados os horários de intervalo e descanso e, no que couber,
o disposto na Resolução nº 6.661, de 22 de novembro de 2021, da Procuradoria-
Geral de Justiça;

V - redução do número de feitos distribuídos ou encaminhados aos membros  ou
servidores  do  Ministério  Público  beneficiários  da  condição  especial  de  trabalho,
conforme estabelecido em cada caso, na medida do possível.

§ 1º As condições especiais de trabalho previstas neste artigo serão concedidas
considerando-se o contexto e a forma de organização da família, a necessidade do
compartilhamento  das  responsabilidades,  a  participação  ativa  dos  pais  ou
responsáveis  legais,  com  o  objetivo  de  garantir  a  construção  de  um  ambiente
saudável e propício ao crescimento e ao bem-estar dos filhos ou dependentes, bem
assim de todos os membros da unidade familiar.

§ 2º A existência de tratamento ou acompanhamento similar em localidades diversas
ou mais próximas daquela indicada pelo requerente não leva, necessariamente, ao
indeferimento do pedido, já que poderá o interessado explicitar as questões fáticas
capazes de justificar a necessidade da sua permanência em determinada localidade,
facultando-se à Administração a escolha de unidade ministerial que melhor atenda
ao interesse público e não haja prejuízo à saúde física e mental da pessoa com
deficiência ou doença grave.

§  3º A concessão  de  condição  especial  de  trabalho  não  poderá,  em  nenhuma
hipótese, importar em despesas para o Ministério Público.

§ 4º O deferimento das condições especiais de trabalho deve se compatibilizar com
o  interesse  público,  podendo  ser  oportunizada  condição  diversa  da  pleiteada
inicialmente, desde que melhor se adéque ao caso concreto.
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CAPÍTULO III

DA FORMULAÇÃO DO REQUERIMENTO

Art. 3º Os membros e servidores do Ministério Público, os estagiários e prestadores
de serviço voluntário interessados, que se enquadrem nas hipóteses previstas nesta
Resolução, poderão requerer a concessão de condição especial de trabalho em uma
ou mais das modalidades previstas nos incisos do artigo 2º, desta Resolução, sem
prejuízo da remuneração e independentemente de posterior compensação laboral.

§ 1º O requerimento previsto neste artigo, a ser apresentado em sistema próprio,
será encaminhado:

I - à Secretaria de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, quando se tratar de
membro do Ministério Público;

II - ao Departamento de Gestão de Pessoas (DGP), da Subprocuradoria-Geral de
Justiça de Assuntos Administrativos, quando se tratar de servidor;

III - ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, no caso de estagiários e
prestadores de serviço voluntário.

§ 2º O requerimento apresentado deverá:

I - enumerar  os  benefícios  resultantes  da  inclusão  do  interessado  em  condição
especial  de  trabalho,  para  si  ou  para  o  filho,  dependente  legal,  cônjuge  ou
companheiro com deficiência ou doença grave, devendo ser acompanhado a devida
justificativa;

II - ser instruído com laudo biopsicossocial que, a critério da Administração, poderá
ser submetido à homologação mediante avaliação por junta médica oficial, ou por
equipe multidisciplinar designada para tal finalidade pela Subprocuradoria-Geral de
Justiça  para  Assuntos  Administrativos,  facultado  ao  requerente  indicar  assistente
habilitado.

§  3º O  laudo  biopsicossocial  deverá,  necessariamente,  atestar  a  deficiência  ou
gravidade da doença que fundamenta o pedido, bem como informar:

I - se a localidade onde reside ou passará a residir  a pessoa com deficiência ou
doença  grave,  conforme  o  caso,  é  prejudicial  ao  seu  estado  de  saúde,  à  sua
recuperação ou ao seu desenvolvimento, ou não apresenta condições adequadas de
acessibilidade;
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II - se, na localidade de lotação do requerente, há ou não tratamento e estrutura
adequados;

III - se a manutenção ou mudança de domicílio pleiteada terá caráter temporário e,
em caso positivo, a época de nova avaliação;

IV - o detalhamento das terapias em curso, informando modalidades e frequências
de  suas  realizações,  comprovadas  por  documentos  idôneos  emitidos  pelos
profissionais responsáveis;

V - o  prazo  estimado  para  manutenção  das  condições  especiais  de  trabalho
requeridas.

§ 4º Para fins de manutenção das condições especiais de que trata  o artigo 2º,
deverá ser apresentado, com periodicidade a ser definida pela perícia médica, laudo
biopsicossocial que ateste a permanência da situação que deu ensejo à concessão.

§ 5º A condição especial de trabalho deferida ao membro ou servidor do Ministério
Público,  estagiário  ou  prestador  de  serviço  voluntário,  não  será  levada  em
consideração como motivo para impedir o regular preenchimento dos cargos vagos
da unidade em que estiverem atuando.

§ 6º Nos pedidos de instituição de condição especial de trabalho apresentados por
membro  do  Ministério  Público  poderá  a  Procuradoria-Geral  de Justiça  solicitar  a
prévia manifestação da Corregedoria-Geral do Ministério Público. Em qualquer caso,
havendo deferimento,  deverá a Secretaria de Gabinete  da Procuradoria-Geral  de
Justiça comunicar o teor da decisão à Corregedoria-Geral do Ministério Público.

Art.  4º Na  hipótese  de  ausência  de  documentação  exigida  no  artigo  anterior,  o
interessado  será  notificado  para  complementar  a  documentação,  no  prazo  de  5
(cinco) dias úteis, sob pena de indeferimento do requerido.

CAPÍTULO IV

DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE ENSEJOU A CONDIÇÃO ESPECIAL
DE TRABALHO

Art.  5º A condição  especial  de  trabalho  será  revista  em  caso  de  alteração  da
situação fática que a motivou, mediante avaliação de equipe multidisciplinar.

Parágrafo único. O membro e o servidor  do Ministério Público,  o estagiário e o
prestador  de  serviço  voluntário,  deverão  comunicar  à  autoridade  a  que  estão
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vinculados, no prazo de 5 (cinco) dias, qualquer alteração no seu quadro de saúde
ou  no  de  filho,  dependente  legal,  cônjuge  ou  companheiro,  com  deficiência  ou
doença grave, que implique cessação da necessidade de trabalho em regime de
condição especial.

CAPÍTULO V

DO REGIME DE TELETRABALHO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art.  6º O  atendimento  ao  público  externo  e  interno  realizado  pelo  membro  do
Ministério Público em regime de teletrabalho previsto no inciso IV, do artigo 2º, desta
Resolução, será realizado por meio de chamadas telefônicas, mensagens de correio
eletrônico, aplicativo de mensagens instantâneas ou outras formas de comunicação
adequadas, ressalvada a hipótese cuja natureza ou circunstância do atendimento
não permita sua realização de modo remoto.

§ 1º Na hipótese de demanda cuja natureza ou circunstância não permita a sua
realização de modo remoto, deverá o atendimento ser realizado presencialmente por
membro substituto designado.

§  2º As  solicitações  de  atendimento  por  videoconferência  apresentadas  por
magistrados, advogados, defensores públicos e procuradores serão encaminhadas
ao e-mail do órgão de execução, com indicação, quando for o caso, do número do
procedimento e da parte que representa.

§ 3º Os pedidos apresentados na forma do parágrafo anterior serão respondidos
com indicação da data e horário para o atendimento virtual.

Art. 7º O membro do Ministério Público em teletrabalho deverá assegurar, por meio
de  medidas  cabíveis,  que  o(s)  telefone(s)  e  o(s)  e-mail(s)  institucionais  para
atendimento  ao  público  externo  e  interno  pelo  órgão  a  que  está  vinculado
encontram-se disponibilizados e atualizados no sítio eletrônico do Ministério Público
do Estado do Paraná, possibilitando eventual contato remoto.

Art. 8º O membro do Ministério Público incluído no regime de teletrabalho deverá,
em conformidade com suas  atribuições,  realizar  atos  e  audiências extrajudiciais,
bem  como  participar  de  reuniões,  plantões  e  audiências  judiciais  por
videoconferência.

Parágrafo único. Caso seja constatada a impossibilidade física ou técnica para que
determinadas  pessoas  participem do  ato  remotamente,  a  critério  do  membro  do
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Ministério  Público  será  agendada  audiência  extrajudicial  mista,  para  a  qual  as
pessoas  cuja  participação  remota  estiver  inviabilizada  deverão  comparecer
presencialmente no órgão de execução respectivo.

Art. 9º O membro do Ministério Público em regime de teletrabalho incumbido de
participar  de  ato  que  necessariamente  deva  ocorrer  de  modo presencial  deverá
comunicar o fato à Secretaria de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, com a
antecedência  de  5  (cinco)  dias,  para  fins  de  designação  de  membro  substituto,
indicando  especificamente  sua  situação  e  o(s)  ato(s)  de  que  esteja  incumbido,
inclusive, se estiverem definidos, o local, a data e o horário correspondentes.

§ 1º O membro do Ministério Público que, na hipótese prevista neste artigo, não
realizar  a  respectiva  comunicação,  ainda  que  esteja  em  regime  de  teletrabalho
regulamentado nesta Resolução, ficará responsável por atuar presencialmente nos
limites de sua atribuição.

§  2º O  membro  do  Ministério  Público  em  regime  de  teletrabalho  participará
normalmente das escalas de plantão, dos atos correspondentes e das substituições
automáticas,  exceto  na  hipótese  de  realização  de  ato  presencial  nos  termos do
caput deste artigo.

Art.  10. No  caso  de  comprovada  inviabilidade  de  realização  de  audiência  por
videoconferência ou outro recurso tecnológico, será designado membro para auxiliar
a Promotoria ou Procuradoria, presidindo o ato.

Art.  11. A inclusão  do  membro  do  Ministério  Público  no  regime de  teletrabalho
previsto nesta Resolução não prejudica seu comparecimento voluntário à unidade
ministerial em que se encontra lotado para o exercício de suas atribuições.

CAPÍTULO VI

DA CONCESSÃO DE JORNADA ESPECIAL A SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E
PRESTADORES DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Art.  12. Será  concedida  jornada  especial  de  trabalho  a  servidor,  estagiário  e
prestador  de  serviço  voluntário  que  preencherem  os  requisitos  previstos  nesta
Resolução,  quando  comprovada  documentalmente  a  incompatibilidade  entre  o
horário  da  realização de tratamento  relativo  à sua  condição  de deficiente  ou de
portador  de  doença  grave,  bem  como  de  pai,  cônjuge  ou  companheiro  ou  de
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responsável por dependente legal na mesma condição, e o do expediente regular da
unidade de lotação, sem prejuízo do exercício do cargo.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  13. O  membro  ou  servidor  laborando  em condição  especial  participará  das
substituições  automáticas  previstas  em  regulamentação  específica,
independentemente de designação, bem como das escalas de plantão.

Art.  14. A  concessão  das  condições  especiais  previstas  nesta  Resolução  não
justifica qualquer atitude discriminatória no trabalho, inclusive no que diz respeito à
concessão de vantagens de qualquer natureza, remoção ou promoção na carreira,
bem como ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, desde
que atendidas as condicionantes de cada hipótese.

Art. 15. Os casos omissos serão resolvidos pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 05 de agosto de 2022.

Gilberto Giacoia
Procurador-Geral de Justiça
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