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NOTA INFORMATIVA Nº   101/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP  

Assunto: Licença por motivo de doença em pessoa da família - aplicabilidade dos arts. 23 e 24 

da Lei nº 12.269, de 21 de junho de 2010. 

 

 

                                                          SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

1.  Por meio de Memorando nº 26/CONJUR/MP, a Consultoria Jurídica deste 

Ministério solicita manifestação quanto à aplicabilidade dos arts. 23 e 24 da Lei nº 12.269, de 

2010 - Licença por motivo de doença em pessoa da família -, no âmbito do Poder Executivo 

Federal. 

  

                                                                                             INFORMAÇÕES 

 

2.  A respeito do assunto - aplicabilidade dos arts. 23 e 24 da Lei nº 12.269, de 21 de 

junho de 2010 -, cumpre-nos informar que este Departamento de Normas e Procedimentos 

Judiciais de Pessoal - DENOP já se manifestou por meio da Nota Técnica nº 

795/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, datada de 04 de outubro de 2012, nos seguintes termos: 

 

8.   Da leitura dos dispositivos supra, verifica-se que, consoante estabelece o 

parágrafo único do art. 24 da Lei nº 12.269, de 2010, os servidores que gozaram licença 

por motivo de doença em pessoa da família, a partir de 12 de dezembro de 1990, com 

duração máxima de até 30 (trinta) dias em cada período de 12 (doze) meses, terão esse 

período recalculado e considerado como de efetivo exercício para todos os fins.  

9.   Todavia, embora a Lei tenha atribuído ao servidor o direito de ter o 

período de gozo de licença por motivo em pessoa da família contado como de efetivo 

exercício, deve-se ponderar que seus efeitos não atingirão os atos já praticados sob a 

vigência de norma anterior, pois, conforme explicitado pelo Departamento de Saúde, 

Previdência e Benefícios do Servidor, mediante Nota Técnica nº 

100/2011/DESAP/SRH/MP, a retroatividade se refere ao período de licença e não aos atos 

praticados sob a égide de norma anterior, a qual não trazia expresso dispositivo para que o 

legislador pudesse entender o referido período como de efetivo exercício.  

10.  Dessa forma, os períodos de licença por motivo de doença em pessoa da 

família utilizados pelo servidor, a partir de 12 de dezembro de 1990, cuja duração 

máxima, em cada período de 12 (doze) meses a contar da data da primeira licença gozada, 
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seja de até 30 (trinta) dias, devem ser considerados como de efetivo exercício. Todavia, os 

atos praticados sob a égide da Lei nº 8.112, de 1990, anteriores às alterações promovidas 

pelos arts. 23 e 24 da Lei nº 12.269, de 2010, não estão sujeitos à revisão desse recálculo.  

 

3.  Com tais informações, sugere-se a restituição dos autos à Consultoria Jurídica 

deste Ministério, para conhecimento e demais providências. 

 

 

À consideração da Senhora Coordenadora-Geral. 

    

 

Brasília,  13 de  março  de 2013. 

 
 

 
 

TELMA NUNES MENEZES 

Mat. 1108238 
MÁRCIA ALVES DE ASSIS 

Chefe de Divisão 

 

De acordo. À consideração do Senhor Diretor, para apreciação. 

 

 

Brasília, 13 de março  de 2013. 

 

 

 

ANA CRISTINA SÁ TELES D’ÁVILA 

Coordenadora-Geral de Elaboração, Orientação e Consolidação das Normas 

 

 

Aprovo. Restitua-se à Consultoria Jurídica deste Ministério, conforme proposto.  

 

Brasília, 14  de  março  de 2013. 

 

 

 

ROGÉRIO XAVIER ROCHA 

Diretor do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal 

 


