GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO
DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Gestão de Pessoas
Circular SEIGDF n.º 7/2018  SEPLAG/SUGEP

BrasíliaDF, 21 de fevereiro de 2018

Prezados (as) Dirigentes,
Cumprimentandoos cordialmente e visando a uniformização de
entendimento/procedimento, sirvome da presente para orientálos quanto a possibilidade da
Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge ou Companheiro ser sucedida por Licença para
Tratar de Interesses Particulares.
Em análise à matéria e após as considerações da ASSESP/SUGEP e da
AJL/SEPLAG, foram fixados os seguintes entendimentos:
1) deferida a Licença por Motivo de
Afastamento do Cônjuge ou Companheiro,
expirado o seu prazo máximo (cinco anos),
poderá ser deferida em sequência, sem
interstício, licença sem remuneração de outra
espécie, a exemplo da Licença para Tratar de
Interesses
Particulares. O
Estatuto
dos
Servidores Distritais, LC 840/2011, não traz
qualquer óbice à possibilidade de gozo de uma
espécie de licença sem remuneração seguida
de outra espécie;
2) a Licença por Motivo de Afastamento do
Cônjuge ou Companheiro, só pode ser deferida
por uma única vez pelo prazo máximo de cinco
anos e não comporta prorrogação. Conforme
entendimento já consolidado pelo TJDFT,
embora o afastamento para acompanhamento
de cônjuge, removido ou deslocado em prol do
serviço, consubstancie direito subjetivo do
servidor, imune à discricionariedade do Poder
Público, a observância de prazo máximo de
cinco anos de afastamento não vulnera a
especial proteção conferida à família pela Lei
Maior (art. 226);
3) por desdobramento do item 1, a Licença
Prêmio por Assiduidade pode ser deferida após
o gozo de licença sem remuneração, não
havendo óbice legal para o deferimento,
entretanto, se sujeitará à discricionariedade do
poder público.

Colocamonos à disposição para eventuais esclarecimentos.
Atenciosamente,
SIMONE GAMA ANDRADE
Subsecretária de Gestão de Pessoas
Às
Unidades de Gestão de Pessoas
Governo do Distrito Federal
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