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REQUERENTE: JANAI FIGUEREDO RODRIGUES

REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

 

 ajuizou a presente ação ordinária, com pedido deJANAI FIGUEIREDO RODRIGUES
antecipação de tutela, em face do .DISTRITO FEDERAL

Afirma ser servidor público do governo local, que vivia em união estável com Maria Dione das
Neves Fernandes, falecida em 29/04/2017; informa que desta união nasceu seu filho (R.F.R -
08/04/2017). Aduz, ainda, que gozou de licença paternidade no período compreendido entre 08/04/2017 e
07/05/2017, em conformidade com o Decreto nº 37.669/2016. Contudo, em razão do falecimento de sua
companheira no dia 29/04/2017, apresentou pedido administrativo requerendo a concessão de licença
maternidade (por equiparação) para que pudesse cuidar de seu filho. O pedido foi negado pelo Distrito
Federal. Informa, por fim, que há impossibilidade de seus familiares cuidarem da criança.

Requer, em sede de antecipação de tutela, a concessão de licença maternidade de 180 dias,
, daquela concedida às servidoras do ente distrital.por equiparação

DECIDO.

Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.

Em análise superficial da demanda, verifico cabível o deferimento da tutela de urgência, nos
moldes em que pleiteado. Explico.

A situação delineada na exordial não deixa dúvidas quanto à necessidade de se preservar a
relação entre pai e filho, e o interesse do menor; que privado da companhia da mãe em tenra idade,
necessita dos cuidados e companhia prementes do seu progenitor.

Estatuída na Constituição Federal de 1988, a primazia do interesse da criança, do adolescente e
do jovem, de forma absoluta, qualifica-se como um dos direitos sociais mais expressivos. E é justamente
em direção a este norte que deve ser feita a análise do pedido autoral.

Diz o texto constitucional, verbis:



 “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,

violência, crueldade e opressão.” 

Com efeito, a licença maternidade concedida, inicialmente, às mães, sendo corolário do direito
social à maternidade (art. 6º,  e art. 7º, inciso XVIII, CF), viabiliza a consecução da primaziacaput
absoluta decretada no supracitado artigo.

A Lei Complementar Distrital nº 769/2008, em seus arts. 25 e 26, reforça a ideia de que a
atuação estatal deve ser no sentido de proteger e resguardar os interesses da criança, e permitir a
convivência com a mãe para o estreitamento do vínculo parental, seja ele biológico ou por adoção.
Vejamos:

“Art. 25. A segurada gestante faz jus à licença-maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta)

dias, sem prejuízo da remuneração, a contar do dia do parto. (...)”

“Art. 26. A segurada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção fará jus à

licença-maternidade pelos seguintes períodos:

I – 180 (cento e oitenta) dias, se a criança tiver menos de 1 (um) ano de idade;

II – 90 (noventa) dias, se a criança tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade;

III – 30 (trinta) dias, se a criança tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade.

Parágrafo único. O benefício de que trata este artigo será deferido somente mediante apresentação

de termo judicial de guarda à adotante ou guardiã.”

Desta forma, a concessão do benefício da licença maternidade visa, em primeiro lugar, garantir
à criança a proteção do vínculo afetivo e suas decorrências com a mãe.

Pois bem. No caso dos autos, infelizmente, a genitora da criança veio a falecer antes que a
criança ultrapassasse o primeiro mês de sua vida. Resta a esta criança o apoio do pai, que está impedido
de gozar de licença maternidade, por equiparação, em razão de inexistência de permissivo legal.

Ora, o que se buscou com o firmamento constitucional da absoluta prioridade da criança e do
adolescente, inclusive com a atuação estatal, foi a de preservar os seus interesses e direitos, sejam eles de
qualquer ordem.

A um recém nascido, por óbvio, é imprescindível a presença de, ao menos, um dos seus
genitores. Verificando-se a ausência de um deles, e neste caso a mãe, a quem a norma constitucional e a
legal primaram para realizar o acompanhamento dos primeiros passos de sua vida, ao outro caberá não só
o direito mas, além disso, a responsabilidade de fazê-lo. E isto pode ser traduzido em verdadeira
concretização da proteção dos interesses da criança; e a reafirmação da proteção da família, que deve ter
tratamento especial pelo Estado (art. 226, , e §4º, CF).caput

Diante disso, não há argumento plausível para que, em casos como o presente, não seja
concedida a extensão do direito à licença maternidade, por equiparação, ao pai. Que além da dor com a
perda de sua companheira, deve sustentar os desafios da criação, cumulando, a um só tempo, as figuras de
pai e mãe.

Este entendimento, inclusive, já foi externado em julgado do TJRO, :verbis

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PATERNIDADE NOS
MESMOS MOLDES DA LICENÇA MATERNIDADE. PAI DE RECÉM-NASCIDO. ÓBITO DA



COMPANHEIRA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS)
DIAS. INDEFERIMENTO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SENTENÇA CONFIRMADA.

No caso, a ausência da mãe, a qual faleceu dias após o parto, acentua a necessidade da presença do
pai, para assegurar à criança o direito constitucional à vida, à saúde, à alimentação, de modo a
permitir o seu desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. A ausência
de previsão legal específica relativamente à licença paternidade, nos casos de pais de
recém-nascidos, viúvos por força do óbito do cônjuge ou companheira, não constitui óbice à
concessão do benefício, que decorre diretamente de normas constitucionais de eficácia plena
disciplinadoras da licença maternidade em geral, dado o princípio da isonomia. Sentença
confirmada.

ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara
Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na conformidade da ata de julgamentos e
das notas taquigráficas, em, POR UNANIMIDADE, CONFIRMAR A SENTENÇA. Os
Desembargadores Renato Mimessi e Roosevelt Queiroz Costa acompanharam o voto do relator.
Porto Velho, 15 de julho de 2014. ( )Reexame Necessário nº 0009753-96.2013.8.22.0014

Este entendimento, inclusive, é reforçado ao se vislumbrar que a licença maternidade se
estendeu, em um primeiro momento à adotante e, com a maturação do princípio isonômico versado no
texto constitucional, se estendeu, também, aos pais que mantém entre si união homoafetiva. Claro
reconhecimento do interesse do menor; de declaração inequívoca de isonomia; e de proteção ao seio
familiar.

Entendimento compartilhado com o Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR. ADOÇÃO OU GUARDA DE CRIANÇA.
LICENÇA REMUNERADA DE 120 DIAS. CONCESSÃO. DIREITO DO FILHO. CASAL
HOMOAFETIVO. DISCRIMINAÇÃO. VEDAÇÃO.

1. A licença é direito também do filho, pois sua finalidade é "propiciar o sustento e o indispensável e
insubstituível convívio, condição para o desenvolvimento saudável da criança" (TRF da 3ª Região,
MS n. 2002.03.00.026327-3, Rel. Des. Fed. André Nabarrete, j. 24.11.05), razão pela qual a
adotante faria jus ao prazo de 120 (cento e vinte dias) de licença remunerada.

2. Pelas mesmas razões, é razoável a alegação de que importaria em violação à garantia de
tratamento isonômico impedir a criança do necessário convívio e cuidado nos primeiros meses de
vida, sob o fundamento de falta de previsão constitucional ou legal para a concessão de licença de
120 (cento e vinte) dias, no caso de adoção ou de guarda concedidas a casal homoafetivo. De todo
modo, após a ADI n. 132 não mais se concebe qualquer tipo de discriminação ou mesmo restrição
legal em razão de orientação sexual. E, como consectário lógico, à família resultante de união
homoafetiva devem ser assegurados os mesmos direitos à proteção, benefícios e obrigações que
usufruem aquelas que têm origem em uniões heteroafetivas, em especial aos filhos havidos dessas
uniões (STF, ADI n. 4277, Rel. Min. Ayres Britto, j. 05.05.11).

3. Assim, a licença remunerada de 120 (cento e vinte dias), com a prorrogação de 60 (sessenta) dias
prevista no art. 2º, § 1º, do Decreto n. 6.690/08, deve ser estendida ao casal homoaefetivo,
independentemente do gênero, no caso de adoção ou guarda de criança de até 1 (um) ano de idade.
4. Agravo de instrumento provido, restando prejudicados o pedido de reconsideração e o agravo
legal da União. (TRF da 3ª Região – AGRAVO DE INSTRUMENTO - 491278 / MS –

)0032763-15.2012.4.03.0000

Ante o exposto, , assegurando ao autor o direito deDEFIRO o pedido de tutela de urgência
usufruto do benefício da licença paternidade no mesmo período em que é concedida a licença maternidade



(por equiparação), ou seja, 180 (cento e oitenta) dias, conforme art. 26 da Lei Complementar Distrital nº 
769/2008,  devendo ser descontados aqueles dias já gozados pela concessão administrativa anterior de
licença-paternidade; sem prejuízo de sua remuneração.

Outrossim, deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §4º, II, do CPC.

CITE-SE o Réu para, se querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, contados da juntada
da carta/mandado de citação, na forma do 231, I e II da Lei nº 13.105/2015, oportunidade em que deverá
se manifestar acerca das provas que pretende produzir.

P.R.I.

BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2017 19:51:21.

CRISTIANA TORRES GONZAGA

Juíza de Direito Substituta
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