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RELATÓRIO 

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença prolatada pela MMª Juíza 
Federal da 11ª Vara de MG, que concedeu a segurança, determinando à impetrada que conceda ao 
impetrante a licença-adotante requerida (fls. 28/32). 

O apelante alega, preliminarmente, que o mandamus perdeu seu objeto, eis que um 
ano se passou entre a data da adoção e a prolação da sentença e, portanto, não há mais falar em 
período de adaptação. 

No mérito, que a licença prevista nos arts. 208 e 210 da Lei nº 8.112/90 destina-se 
exclusivamente às servidoras (fls. 34/38). 

Contra-razões aos fls. 40/44. 

O Ministério Público Federal opina pelo parcial provimento ao apelo (fls. 47/49). 

É o relatório. 

VOTO 

Com razão o Ministério Público, nestes autos representado pela ilustre Dra. Marilene 
da Costa Ferreira, que assim se pronunciou: 

“Em primeiro lugar, o feito não perdeu objeto por força do tempo corrido 
desde a adoção; ao contrário; este lapso temporal serve unicamente para 
evidenciar os prejuízos do Impetrante e da criança pela mora da 
Administração. 

Quanto aos arts. 208 e 210 da Lei 8112/90, sua interpretação através dos 
elementos lógicos e sistemáticos conduz a entendimento oposto ao que 
sustenta o INSS. 

Entendemos que o art. 208 deve ser aplicado quando o adotante possui uma 
esposa ou companheira que também adote a criança. Isto porque, sendo o 
Impetrante solteiro e adotando sozinho a criança, cumprirá com relação a 
esta papel de pai e mãe simultaneamente. E não há sentido em pressupor 
que sendo a criança adotada unicamente por um homem será menor a sua 
necessidade de ambientação no novo lar. Logo, cabe a aplicação, nesta 
hipótese, do art. 210 da Lei 8.112/90, que, evidentemente, busca a proteção 
da criança, hipossuficiente, e não do servidor ou servidora. 

Deveras, o fato de o dispositivo estar inserido no estatuto dos servidores não 
significa que ele prioriza os interesses do servidor ou servidora, mas sim que 
busca tutelar os interesses da criança dentro da complexa estrutura da 
administração pública. 

Além disso, esta linha de interpretação prestigia diversos programas e 
disposições constitucionais, máxime o art. 51, I; o art. 226 e o art. 227, todos 
da CF/88. E as leis, como é consabido, devem ser interpretadas e aplicadas 
com vistas à aplicação da constituição, quando isto se mostrar possível, o que 
seguramente é o caso. 
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Todavia, considerando-se a data da adoção (fls. 13) e a do nascimento da 
criança, configura-se hipótese de aplicação do ' único do art. 210 e não do 
caput do dispositivo, o que não foi expressamente ressalvado na instância a 
quo e se impõe fazer neste momento.” 

Assim, pelas razões expostas, dou parcial provimento ao apelo do INSS e à remessa, 
apenas para que a licença-adotante seja concedida por 30 dias, ao invés de 90, a teor do parágrafo 
único do art. 210, da Lei nº 8.112/90. 

É como voto. 

 

Juiz CARLOS FERNANDO MATHIAS 

Relator  


