
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ

PARECER SJAP-SEAJU 178/2021

PRef. n. 6/2021 – SEAJU/AP – Validade: 20/10/2022.

 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PARECER REFERENCIAL A
TEOR DA PORTARIA SJAP-DIREF 10508628. LICENÇA-
PATERNIDADE. LEI N. 8112/1990 (ARTIGO 208). RESOLUÇÃO N.
2/2008 (CJF). RESOLUÇÃO PRESI 25/2016 (TRF 1ª REGIÃO).
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DESTE PARECER AOS CASOS
IDÊNTICOS TRATADOS NA JUSTIÇA FEDERAL DO AMAPÁ.

I - RELATÓRIO

Trata-se de parecer referencial, a ser aplicado no âmbito da Justiça Federal do Amapá,
sobre os critérios para a concessão de licença-paternidade, segundo os termos da Lei n. 8112/1990, da
Resolução n. 2/2008 do Conselho da Justiça Federal e da Resolução Presi 25/2016 (TRF 1ª Região).

A presente iniciativa resulta (i) da observância do princípio da eficiência, previsto no art. 37,
caput, da Constituição Federal, (ii) da necessidade de racionalização dos trabalhos nas Seções
Especializadas que compões a estrutura administrativa da Seção Judiciária do estado do Amapá e lidam com
consultas jurídicas, (iii) da existência de diversos pareceres sobre situações fáticas e jurídicas idênticas e (iv)
que a adoção de Parecer Referencial já está sedimentada no âmbito federal, conforme orientação Normativa
AGU nº 55, de 23 de maio de 2014.

 
II - FUNDAMENTAÇÃO

II.I – DO CABIMENTO DE PARECER REFERENCIAL

Considerando a necessidade de se conferir rápida fluidez às tarefas administrativas,
principalmente em matérias em que efetivamente não há dúvida jurídica específica, devidamente identificada e
motivada, utilizar-se de parecer referencial é medida adequada a satisfazer o interesse público e resguardar a
continuidade dos serviços essenciais.

Na Justiça Federal do Amapá, a hipótese de instituição de parecer jurídico referencial
encontra-se prevista na Portaria DIREF 105086281, de 3/7/2020, publicada na Biblioteca Digital do TRF1
em 6/7/2020 (10522328), que estabelece:

Art. 1º. Criar o Banco de Pareceres Referenciais (BPR) que ficará sob a administração da Direção do Foro da
Seção Judiciária do estado do Amapá com o auxílio da Seção de Análises e Pareceres Jurídicos (SEAPJU).
Parágrafo único. O Banco de Pareceres Referenciais (BPR) reunirá todos os pareceres classificados como
referenciais no PAe/SEI, em processo único, e para consulta ampla no âmbito da Seção Judiciária.
Art. 2º. A elaboração de Parecer Referencial (PRef) fica a critério da Seção de Análises e Pareceres Jurídicos
(SEAPJU), quando houver processos e expedientes administrativos com os mesmos pressupostos fáticos e
jurídicos, para os quais seja possível estabelecer orientação jurídica uniforme, cuja observância dependa de
mera conferência de dados e/ou documentos constantes dos autos.
§1º Considera-se Parecer Referencial a peça jurídica voltada a orientar a Administração em processos e
expedientes administrativos que tratam de situação idêntica ao paradigma, sob o ponto de vista das
orientações jurídicas ali traçadas.
§2º A juntada de cópia do Parecer Referencial em processo ou expediente administrativo dispensa a análise
individualizada pela Seção de Análises e Pareceres Jurídicos.
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Art. 3º. A SEAPJU fixará prazo de validade para o Parecer Referencial, não superior a um ano, de modo a
garantir a atualidade de orientação.
Parágrafo Único. Em caso de alteração da legislação que fundamentou o Parecer Referencial, a unidade
administrativa deverá suscitar à SEAPJU eventual necessidade de substituição da orientação precedente,
sem prejuízo do dever funcional do Oficial de Gabinete de manter-se atualizado com a legislação e
regulamentos editados e solicitar os ajustes pertinentes.
Art. 4º. O Parecer Referencial deverá contar, além dos demais aplicáveis à elaboração de parecer, com os
seguintes requisitos formais:
I - na ementa: deverá constar a expressão “PARECER REFERENCIAL” e ser indicada a possibilidade de a
orientação ser aplicada aos casos idênticos;
II - na fundamentação: deverão ser indicadas as circunstancias que ensejaram a sua adoção e as
características do caso concreto que definem sua condição de paradigma;
III - deverão constar os requisitos para sua utilização, indicados nesta Portaria, e outras eventualmente
aplicáveis ao caso analisado, bem como seu prazo de validade.
Parágrafo único. Os Pareceres Referenciais terão numeração sequencial nos seguintes moldes: PRef n.
NN/AAAA - SEAPJU/AP - Validade: DD/MM/AAAA.
Art. 5º. Para utilização do Parecer Referencial, a Administração deverá instruir os processos e expedientes
administrativos congêneres com:
I – cópia integral do Parecer Referencial;
II - declaração do Diretor de Secretaria Administrativa (SECAD), Diretor de Núcleo ou gestor de contratos
administrativos competentes para a prática do ato pretendido, atestando que o caso se enquadra nos
parâmetros e pressupostos do Parecer Referencial e que serão seguidas as orientações nele contidas.
III - apresentar lista de controle dos parâmetros e pressupostos do Parecer Referencial.
Art. 6º. Cabe à SEAPJU dirimir as dúvidas da Administração sobre a aplicação do Parecer Referencial.
Art. 7º. O Parecer referencial elaborado pela SEAPJU e aprovado pela Direção do Foro na forma desta
Portaria será publicado no Diário Eletrônico respectivo e divulgado no sítio eletrônico da Seção Judiciária.
 

II.II – DA LICENÇA-PATERNIDADE

A Lei n. 8.112/90, ao dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, estabelece:

Art. 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à Licença-Paternidade de 05 (cinco)
dias consecutivos.

Ao regulamentar o assunto, a Resolução n. 2/2008 do Conselho da Justiça Federal diz o
seguinte:

Art. 22. Será concedida licença-paternidade ao magistrado ou servidor pelo prazo de 5 (cinco) dias
consecutivos, contados da data do nascimento ou da adoção, sem prejuízo da remuneração. (Redação dada
pela Resolução n. 700, de 15 de abril de 2021)
§ 1º A licença-paternidade poderá ser prorrogada por 15 (quinze) dias, sem prejuízo da remuneração, desde
que o interessado, cumulativamente: (Incluído pela Resolução n. 700, de 15 de abril de 2021)
I – formule requerimento até dois dias úteis depois do nascimento ou adoção; (Incluído pela Resolução n.
700, de 15 de abril de 2021)
II – comprove participação em programa ou atividade de orientação sobre paternidade responsável;
(Incluído pela Resolução n. 700, de 15 de abril de 2021)
III – declare que não exercerá qualquer atividade remunerada durante o período da prorrogação, bem como
que a criança ou o adolescente será mantido sob os seus cuidados. (Incluído pela Resolução n. 700, de 15
de abril de 2021)
§ 2º A prorrogação de que trata este artigo terá início imediatamente após a fruição dos cinco dias iniciais
de licença-paternidade. (Incluído pela Resolução n. 700, de 15 de abril de 2021)
§ 3º Atende ao cumprimento do requisito previsto no inciso II, a participação do interessado em cursos,
palestras ou orientações, presenciais ou a distância, ministradas individual ou coletivamente. (Incluído pela
Resolução n. 700, de 15 de abril de 2021)
§ 4º A área de saúde de cada órgão deverá divulgar, no sítio eletrônico, a relação de programas e atividades
de orientação de que tiver conhecimento, com vistas a disseminar o acesso a esses recursos. (Incluído pela
Resolução n. 700, de 15 de abril de 2021)
§ 5º A exigência prevista no inciso II será dispensada na hipótese de inexistência de programa ou atividade
dessa natureza na Região abrangida pela subseção judiciária em que o requerente tiver exercício, mediante
apresentação de declaração pelo interessado. (Incluído pela Resolução n. 700, de 15 de abril de 2021)
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Art. 23. Será garantida a licença-paternidade também ao magistrado ou servidor que obtiver guarda judicial
para fins de adoção de criança ou adolescente. (Redação dada pela Resolução n. 700, de 15 de abril de 2021)
 

A Resolução PRESI n. 25/2016 (TRF1) dispõe sobre a prorrogação da licença-
paternidade por mais 15 (quinze) dias, conforme segue:

Art. 5º É garantida: (Redação dada pela Resolução Presi 55 de 1º de dezembro de 2017)
I – ao magistrado ou ao servidor a prorrogação da licença-paternidade por 15 (quinze) dias, sem prejuízo da
remuneração; (Incluído pela Resolução Presi 55 de 1º de dezembro de 2017)
II – ao magistrado ou ao servidor, na condição de pai solteiro, a prorrogação da licença ao adotante por 60
(sessenta) dias. (Incluído pela Resolução Presi 55 de 1º de dezembro de 2017)
(...)
Art.7º Para a prorrogação da licença-paternidade, o magistrado ou servidor, pai ou adotante, deverão
apresentar requerimento ao seu órgão de origem — Tribunal, seção ou subseção judiciária — até 2 (dois)
dias úteis após o início da licença de 5 (cinco) dias, justificando-o com a participação em programa de
orientação sobre paternidade responsável ou a efetiva participação solidária no desenvolvimento integral
da criança na primeira infância. (Redação dada pela Resolução Presi 33 de 15 de agosto de 2016)
Parágrafo único. Além do disposto no caput deste artigo, o requerente deverá apresentar declaração de que
a criança será mantida sob seus cuidados. (Incluído pela Resolução Presi 33 de 15 de agosto de 2016)

 
Vê-se que o direito à licença-paternidade e à eventual prorrogação estão devidamente

regulamentados, não havendo, pois, dúvidas a respeito dos elementos necessários ao usufruto do benefício.
Em casos concretos acerca da matéria, a SEPJU, após análise dos pressupostos fáticos e jurídicos, opinou
favoravelmente aos pedidos, conforme indicam as manifestações nos PAs 0002075-93.2020.4.01.8003,
0000923-10.2020.4.01.8003 e 0000220-79.2020.4.01.8003.

Diante de todas as circunstâncias expostas, é de se ressaltar que as orientações
jurídicas/instruções realizadas naquelas oportunidades estão reproduzidas neste Parecer Referencial, de forma
que podem ser utilizadas como paradigma para outros pedidos que tratam do mesmo assunto.

III – LISTA DE VERIFICAÇÃO/CHECK LIST

Com o fito de orientar as áreas técnicas quanto aos requisitos necessários que deverão
constar do processo para a concessão da licença-paternidade, segue lista de verificação:

 

 
IV - CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando os entendimentos firmados pela Seção de Análise e
Pareceres Jurídicos acerca da licença-paternidade, a teor da Lei n. 8112/1990, da Resolução n. 2/2008 do
Conselho da Justiça Federal e da Resolução Presi 25/2016 (TRF 1ª Região), submetemos este Parecer
Referencial à aprovação do MM. Juiz Federal Diretor do Foro, em conformidade com o artigo 7º da Portaria
DIREF 10508628.

Por fim, ante a proximidade do término do prazo de vigência do Parecer Referencial
02/202011519309 (validade: 19/10/2021), que trata da mesma matéria, sugerimos que o presente arrazoado
passe a viger a contar do dia imediatamente posterior ao prazo de vigência do parecer a findar.

 

 

Respeitosamente,
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Claudio Modesto
Oficial de Gabinete/SEAJU/DIREF/SJAP

Domingos Campos Ribeiro
Oficial de Gabinete/SEAJU/DIREF/SJAP

 
 
1 Vide o artigo 4º da Portaria Diref 73/2021 (12828149), de 3/5/2021, que alterou a sigla da Seção de Análise e
Pareceres Jurídicos para SEAJU.

 

DESPACHO

 
Aprovo o Parecer Referencial n. 6/2021 – SEAJU/AP,  com vigência a contar de

20/10/2021, segundo proposta da SEAJU.
Publique-se e divulgue-se no sítio eletrônico da Seção Judiciária.

 

Jucélio Fleury Neto
Juiz Federal Diretor do Foro

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jucelio Fleury Neto, Diretor do Foro, em 15/10/2021,
às 15:46 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Claudio Jose Modesto Pinto, Oficial de Gabinete ,
em 15/10/2021, às 16:25 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
14247240 e o código CRC E48F2DAA.
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