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JUSTIÇA

Benefício foi conquistado por um funcionário da Sudene, em Pernambuco. O órgão federal havia negado o pedido
do servidor. Em Niterói, no Rio de Janeiro, vereadores aprovaram lei que amplia para um mês o direito dos pais

Licença-paternidade
de 180 dias via liminar
Legislação
machista

» ANA POMPEU

Nós vivemos agora um
outro momento, onde
se fala em paternidade
responsável, onde
houve convocação
dos homens para
participar das
atividades domésticas
e da criação dos filhos"
Maria Berenice Dias,
vice-presidente do Instituto
Brasileiro de Direito da Família
do com mais ênfase no país. Especialistas acreditam que a ampliação implica aumento do vínculo do filho com o pai, melhor
desenvolvimento da criança e redução da sobrecarga da mulher
na criação.
Em Niterói, no Rio de Janeiro,
de autoria do vereador Henrique
Vieira (Psol), o projeto de emenda
à Lei Orgânica do Município que
amplia a licença-paternidade de
cinco para 30 dias conseguiu
aprovação na Câmara. No dia 14
do mês passado, foi publicado no
Diário Oficial da cidade. Ao mesmo tempo em que a decisão repercutiu e foi comemorada por
defensores da causa pelo país, o
prefeito de Niterói, Rodrigo Neves
(PT), acionou a Procuradoria do
município para derrubar a nova
legislação. Na visão dele, é impossível cumprir a proposta, considerando o quadro reduzido de
professores, garis e profissionais
da conservação. Ainda não houve
decisão para o caso.
No Congresso Nacional, há
mais de 10 projetos de lei sobre o
tema. Alguns ampliam a licença
para um mês, outros, para casos
específicos, como morte da mãe.
Enquanto nenhum é aprovado,
homens em diferentes situações
brigam caso a caso na Justiça. No
Distrito Federal, por exemplo,
um servidor da Polícia Federal
conquistou o direito de gozar da
licença-paternidade nos moldes
da licença-maternidade, depois
que teve indeferida a concessão
administrativa. O pedido foi feito
porque a sua mulher morreu por
complicações durante o parto do
filho, em 2012.
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ma decisão inédita da Justiça garantiu a um servidor federal licença-paternidade de 180 dias para
uma adoção tardia. Mauro Bezerra, 49 anos, trabalha há mais
de 20 na Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene), no Recife, em Pernambuco. Em 17 de julho, ele concluiu o processo de adoção de
um menino de 4 anos. Logo em
seguida, entrou com pedido de
licença no departamento de pessoal do órgão por entender que
ele e a criança deveriam ter os
mesmos direitos de uma mãe e
um filho biológico.
Sem receber qualquer resposta oficial, dois meses mais tarde,
decidiu fazer o pedido na Justiça.
O juiz substituto da 9ª Vara Federal, Bernardo Monteiro Ferraz,
concedeu decisão liminar em seu
favor. O magistrado considerou,
no despacho, o direito da criança.
“Não deveríamos estar discutindo se eu tenho este direito. Este
menino tem anos de traumas,
vem com uma carga emocional
grande por falta de uma família,
amor, carinho. Ele vem de um
ambiente completamente diferente do que vive agora e precisa
seadaptar.Vejoqueeleestáexausto. É muita mudança para uma
criança. Ele precisa de tempo,
apoio”, avalia o pernambucano.
O menino morava no Abrigo
Estadual de Crianças e Adolescentes de Garanhuns, interior de
Pernambuco. “O processo de
adoção já não foi fácil, levando
quase dois anos. No mesmo dia
em que consegui o julgamento
positivo e tive a certidão de nascimento da minha criança, dei entrada no requerimento na Sudene. Recebi resposta quase 90 dias
depois, por meio de carta, depois
que a decisão judicial já estava
sendo cumprida, negando o pedido”, explica Mauro. Na opinião
dele, a adoção ainda é motivo de
muito preconceito.
De acordo com a legislação
brasileira, os homens têm direito
a cinco dias para cuidar dos filhos
recém-nascidos. A diferença provoca impactos na vida de todos
os integrantes da família. Com
esse entendimento, decisões recentes, tanto do Executivo quanto do Judiciário, como no caso de
Mauro, mostram que o prazo reduzido começa a ser questiona-
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Um homem e dois adolescentes morreram após acidente, na manhã
de ontem, na MT-060, perto da cidade de Poconé, distante 104
quilômetros de Cuiabá. Segundo a Polícia Militar, o motorista atropelou
uma capivara, perdeu o controle da direção e atingiu uma árvore. O filho
dele, de 13 anos, e o sobrinho, de 16, eram passageiros do veículo. Os três
não resistiram aos ferimentos e morreram no local.
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Três pessoas morrem em colisão na BR-290

Acidente mata três em Cuiabá

Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente, na madrugada de ontem, na
BR-290, em Santo Antônio do Patrula, no litoral norte do Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal, o motorista de um veículo capotou, atravessou o canteiro central e atingiu um
segundo carro que estava no sentido contrário da rodovia. A força da colisão matou na hora o casal que
estava num Astra. Um cachorro de estimação que estava dentro do veículo sobreviveu. Um dos ocupantes
do Corsa, que atravessou o canteiro, também morreu, e um outro ficou ferido. Foram encontradas
latas de cerveja no carro que provocou o acidente, segundo a PRF.

Dois mortos em queda de ultraleve
O empresário Carlos Alves Brandão, 60 anos, e seu neto Lucas
Brandão, 5, morreram no final da tarde de sábado em um acidente de
ultraleve em Teresina, capital do Piauí. Os dois eram os únicos ocupantes
da aeronave. Segundo policiais que participaram do resgate, o corpo do
avô estava abraçado ao do neto nos destroços do avião. Conforme a
polícia, o ultraleve caiu em uma área de mata fechada numa trajetória
perpendicular ao chão. A principal suspeita é que o piloto tenha perdido
o controle por causa de um possível problema mecânico.

A licença-paternidade de
cinco dias é considerada absurda por especialistas da área.
Pesquisador da Universidade
Federal de Minas Gerais
(UFMG), Stanley Marques
acredita que o tempo destinado ao homem para se dedicar
aos primeiros dias do nascimento do filho demonstra
uma faceta do machismo da
sociedade brasileira. “Ele escancara o que parte da sociedade, incluindo as instituições, pensam sobre o que é o
papel do pai numa família tradicional”, avalia. Para ele, um
dos benefícios da ampliação
seria na própria mudança de
paradigma. “Uma criança que
tem o pai mais presente, que
cuida dela e divide tarefas tende a crescer com uma lógica
diferente”, diz Marques.
O pesquisador indica outros detalhes envolvidos na diferença de períodos de licença
entre homens e mulheres. Ele
acredita que, sem o benefício,
fica ainda frágil a defesa da
igualdade de oportunidades
de mulheres no mercado de
trabalho. “Se cabe às mulheres
o cuidado dos filhos, elas serão as trabalhadoras que custam mais caro, pelo período
que ficam afastadas do trabalho”, explica. Além do efeito
prático, Marques salienta os
ganhos simbólicos da ampliação do tempo. "Reorganiza e
subverte a visão estereotipada
de gênero, de que à mãe compete a tarefa de cuidado e dedicação afetiva com a família.
O homem é visto como o provedor material, pela lógica patriarcal", aponta.
A vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito da
Família (IBDFam), Maria Berenice Dias, acredita que o
país precisa rever a legislação
para se adequar aos novos
tempos. “Nós vivemos agora
um outro momento, onde se
fala em paternidade responsável, onde houve convocação dos homens para participar das atividades domésticas
e criação dos filhos”, disse.

Investigada ligação do Hezbollah com facção criminosa
A Polícia Federal apura uma série de indícios de que traficantes de origem libanesa ligados ao
Hezbollah, o "Partido de Deus", se aventuraram numa associação com uma organização criminosa que
atua nos presídios brasileiros, principalmente em São Paulo. Conforme matéria do jornal O Globo, a
linha da investigação da PF aponta que esse grupo de libaneses abriu canais para o contrabando de
armas destinadas à organização criminosa brasileira.

Cantareira
continua com
nível baixo
Os níveis dos sistemas
Cantareira e Alto do Tietê
voltaram a cair ontem,
apesar de a chuva ter
chegado a São Paulo na
semana passada. O índice
do sistema Cantareira
atingiu 11,4% de sua
capacidade, já
contabilizando a segunda
cota do volume morto.
No sábado, o nível era de
11,5%. O sistema Alto
Tietê também vem
diminuindo sua
capacidade plena.
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