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Neste ano toda a comunidade jurídica foi surpreendida com uma decisão inédita do 
Supremo Tribunal Federal a respeito da impossibilidade de concessão de licença-
maternidade à mãe adotiva. Tal ocorreu nos autos de recurso extraordinário nº 
197.807 1, tendo como relator o Ministro OCTÁVIO GALLOTTI, feito esse oriundo do 
Estado do Rio Grande do Sul1. 

Surpresa porque os ministros negaram o direito em relação a uma pessoa que adotou 
e que buscou o benefício cabível às gestantes, invocaram impossibilidade de aplicação 
do artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal por analogia, já que não havia 
previsão no ordenamento jurídico da concessão de licença maternidade nesse caso. 

Nesta oportunidade, cabem algumas considerações a respeito da decisão do STF, bem 
como sobre suas conseqüências para a vida prática das crianças e adolescentes que 
venham a se ver  nessa situação. 

Inicialmente, engana-se o leigo ao pensar na licença-adoção como um direito dos pais 
em relação aos jovens. Imagina-se tal forma de afastamento temporário do trabalho 
como uma benesse concedida pela lei como uma espécie de prêmio aos adotantes pela 
acolhida de menores em seus lares. 

O que se deve ter em consideração é que a licença-adoção, na realidade, se destina à 
criança e ao adolescente. Longe de ser um benefício para o homem ou mulher que 
adota, trata-se de instrumento que se presta a aproximar  adotantes e adotados num 
período inicial de transição, em que o estágio de convivência ainda está aflorando. 

Impossível imaginarmos uma criança que é adotada e que os pais, logo em seguida, 
vão para o trabalho e a deixam na companhia de outrem (avós, babás, etc.). A nível 
psicológico, o jovem encara essa fase como uma nova institucionalização, em que os 
pais permanecem longo tempo distante dele, deixando-o sob as vistas de terceiros. 

A licença-adoção, portanto, é um direito da criança e do adolescente. O jovem sai de 
um ambiente inóspito, em que os profissionais de um abrigo não conseguem dar 
atenção plena àquele ser humano em condição de desenvolvimento. Quando ele 
ingressa na família substituta, ainda considera aquele novo lar como um espaço 
estranho, em que deverá haver dedicação plena, ainda que por pouco espaço de 
tempo, para que o menor possa se sentir envolvido definitivamente na qualidade de 
membro daquele novo grupo familiar. 

Ao lado dessa análise da questão, do ponto de vista sócio-psicológico, ainda  há a 
problemática jurídica a ser estudada. 



A decisão emanada do  Pretório Excelso, data venia, está a tomar desiguais jovens em 
situação idêntica. 

Justifica-se: Os senhores Ministros decidiram pela não concessão da licença-
maternidade à adotante pela impossibilidade de equiparação à figura da gestante. Esse 
decisum se refere à trabalhadora da iniciativa privada. 

Todavia, os servidores públicos gozam desse benefício, havendo inclusive expressa 
disposição legal a respeito da questão. 

Apanharei como exemplo a legislação gaúcha, do mesmo Estado do caso que foi 
julgado pelo STF. 

A Lei Complementar Estadual nº 10098/94, que dispõe sobre o estatuto e o regime 
jurídico único do servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do Sul, indica no 
seu artigo 143: 

À servidora adotante será concedida licença a partir da concessão do termo de guarda 
ou da adoção, proporcional à idade do adotado. 

I - de zero a dois anos, 120 dias; 

II - de mais de dois anos até quatro anos, 90 dias; 

III - de mais de quatro anos  até seis anos, 60 dias; 

IV - de mais de seis anos, desde que menor, 30 dias”. 

Comparando-se à situação da adotante na iniciativa privada com aquela que é 
servidora pública, evidentemente existe um grande hiato entre as duas, com prejuízos 
para o menor que é adotado pela funcionária da iniciativa privada. 

Criou-se com a decisão do STF um distinção indevida entre os menores, distinguindo-
se-os em duas categorias: os que são filhos de funcionária pública (e, portanto, com 
direito ao benefício de licença-adoção) e os que são filhos da iniciativa privada, que 
não farão jus a esse direito. 

Aí temos o problema do desrespeito ao disposto no artigo 5º, caput, da Carta Magna, 
já que houve diferenciação evidente entre os menores que serão adotados. Uns farão 
jus ao benefício  de permanência junto à mãe adotiva (funcionária pública) durante o 
estágio de convivência. Outros, adotados por genitora da iniciativa privada, não  
poderão ter esse direito. 

Há que se analisar o Direito modernamente não do ponto de vista rígido, 
extremamente formal e estritamente interpretado. Certo é que não cabe ao juiz 
legislar, sob pena de interferência indevida entre os Poderes, mas é de sua alçada a 
interpretação das leis no que tange à criança e ao adolescente de forma que seja o 
menor beneficiado e que essa benesse seja ao máximo abrangente. 



Convém relembrar o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.069/90, a qual indica o dever de 
proteção integral à criança e ao adolescente. Ou seja, sem limites formais, regras 
restritivas ou obstáculos aos direitos fundamentais dos jovens. 

Ademais, há que  se mencionar que a mulher que trabalha no âmbito privado e que 
pensa em adotar certamente tomará rumo diverso com tal decisão, tomada em 
detrimento do adotado. Se tiver possibilidade de gerar filhos biológicos, de fato 
trabalhará o caminho da gravidez, já que  permanecerá por algum tempo ao lado de 
seu filho, dando-lhe atenção e o carinho necessários. 

Desincentivado o ato de adoção pela trabalhadora do âmbito privado, impondo-se-lhe 
obstáculos que não existem em se tratando da funcionária pública, é cristalino o 
desrespeito ao contido no artigo 227, § 5º, da Constituição Federal. Já que o Estado 
(Poder Público) não está amparando totalmente a adoção - existirão sempre as duas 
facetas (bastante desiguais, por sinal) em relação ao processo. 

Torna-se inquietante a interpretação jurisprudencial a respeito do direito social da 
licença-gestante, expressamente previsto na Constituição Federal. O que  se pretende 
é dar direitos iguais tanto à mãe natural quanto à adotiva. E - acima de tudo - que a 
genitora adotiva tenha o benefício que a lei prevê, indistintamente de sua função de 
ser ligada à área pública ou privada. 

Se a mulher que adota um menor e trabalha para o Estado pode ser beneficiada pela 
lei, permanecendo junto ao seu filho durante certo período de tempo para a necessária 
adaptação do jovem a seu novo lar, por que esse direito não pode ser estendido à 
mulher que atua junto à iniciativa privada? É uma questão a ser debatida e, acima de 
tudo, necessária para que os menores não sejam discriminados em seus direitos 
fundamentais. 

Ainda há mais. O artigo 6º  da Magna Carta assegura como direito social “a proteção à 
maternidade e à infância”. Como pode ser dito como protegido  esse direito se a mãe 
não pode permanecer junto a seu filho durante o período do estágio de convivência? 

Além disso, no artigo 227, caput, a Constituição Federal aponta como dever do Estado 
“assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito (...) à 
convivência familiar”. Mais à frente, em seu § 6º, veda a proibição de discriminação 
entre os filhos, sendo essa visão passível de ampliação no estudo, já que podemos 
dizer que não se aplica esse texto somente entre os jovens de uma mesma família, 
mas entre indivíduos de círculos familiares diferentes. 

Em resposta à questão jurídica colocada pelos integrantes do STF, os Ministérios da 
Previdência Social e do Trabalho enviaram à Casa Civil da Presidência da República um 
projeto concedendo licença e salário-maternidade às pessoas que adotarem crianças 
de zero a um ano de vida. 

Embora tal gesto não seja suficiente, já que deixa desamparados jovens em faixa 
etária superior, trata-se de primeiro passo para que seja corrigida essa situação em 
que vivem nossos menores. 

Finaliza-se o presente estudo com uma consideração por demais relevante: trata-se da 
visualização da condição do menor, o qual é retirado de um abrigo, em que não tem 
afeto igual a de um lar constituído pela família, para ser colocado em ambiente 



distinto, totalmente novo, em que pessoas novas irão fazer parte de seu mundo para 
sempre. 

Negando-se-lhe o direito à convivência temporária junto aos adotantes, temos uma 
situação esdrúxula, em que o menor apenas troca de ambiente, saindo do abrigo para 
ser recebido por uma babá, um parente adotivo ou até mesmo um vizinho, o que em 
absoluto não é compatível com a situação do estágio de convivência. 

Cabe aos poderes constituídos analisar a questão e aperfeiçoar os mecanismos de 
amparo aos jovens que estejam em condições de adoção pela trabalhadora da 
iniciativa privada, garantindo-lhes direito à permanência temporária junto à mãe 
adotiva. 
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