
LICENÇA DE SAÚDE 

 

Modelo expedido pela Secretaria da Justiça, com as instruções, a fim de ser solicitada licença 
de saúde. 

JUSTIÇA E NEGÓCIOS DO INTERIOR 

DIRETORIA GERAL 

 

O Secretário da Justiça e Negócios do Interior, a fim de facilitar o processamento das licenças 
requeridas pelos serventuários de justiça do Estado, resolve baixar as seguintes instruções: 

a) que todos os requerimentos de licença para tratamento de saúde sejam redigidos de acordo 
com o modelo anexo, e encaminhados diretamente a esta Secretaria, acompanhados de 
indicação do substituto e informação do Sr. juiz de direito da comarca ou do juiz de 
casamentos do distrito a que pertencer a serventia: 

b) quando a inspeção de saúde tiver de ser realizada na residência do interessado ou em 
estabelecimento hospitalar, deverá o pedido vir acompanhado de atestado médico, selado 
com estampilhas federais de Cr$ 1,80 e mais o selo de folha no valor de Cr$ 2,00 estaduais, 
devidamente inutilizados; 

c) necessitando o interessado de licença em prorrogação, deverá a mesma ser requerida no 
mínimo 8 dias antes do término da que Ihe foi anteriormente concedida; 

d) quando se tratar de licença para interesse, a qual não poderá exceder do prazo de seis 
meses, deverá o requerimento ser selado com Cr$ 5,00 em estampilhas estaduais, 
obedecendo, no mais, A exigência constante do item "a". Deverá, também, o serventuário, 
encaminhar com o requerimento, respectivamente, as importâncias de Cr$ 20,00, 40,00 e 
80,00 em estampilhas estaduais, quando a licença por ele solicitada. por W 2, 4, ou 6 meses, 
de acordo com a lei. O interessado terá de aguardar em exercício a concessão da licença, 
devendo comunicar a esta Secretaria. a data em que iniciar o gozo da mesma. 

Secretaria da Justiça. e Negócios do Interior, aos 18 de março de 1949. 

CESAR L. DE VERGUEIRO 

Secretário do Estado. 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DOS SERVENTUÁRIOS DE 
JUSTIÇA 

(Nome por extenso)..................................................................nascido a 
....................................... 

de ....................................... de ..................................... natural de (cidade e Estado), (estado 
civil), residentes à Rua n. ................................ (cidade e bairro), portador da prova de 



identidade (declarar a carteira e número), exercendo a cargo do (declarar a oficio) para a qual 
foi provido (ou nomeado) em ............ de ........ 

achando-se enfermo, vem requerer lhe sejam concedidas ...................................... dias de 
licença para seu tratamento (" caso, de ser pessoa do sua família, declarar o nome e a 
parentesco), a partir de........  de...............  

Nestes termos 

P. Deferimento 

(VISTO DO JUIZ DE DIREITO OU DO JUIZ DE CASAMENTOS) 

NOTA:   a) Em as tratando de licença, em prorrogação, declarar a data do licença inicial: 

b) Declarar sempre se a inspeção deve ser feita na cede do S. M., na residência, ou em hospital 
(rua, número, bairro, cidade e nome do Hospital, se for o caso. 


