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A 1ª Turma Cível do TJDFT mante-
ve a determinação legal de que o
GDF crie mais 23 conselhos tutelares
na capital. Na semana passada, o
tribunal negou provimento a agravo
do governo, que pretendia cassar a
antecipação da tutela concedida pelo
juiz Renato Rodovalho Sucussel, da
1ª Vara da Infância e da Juventude,
obrigando DF a criar mais conselhos
tutelares.

O relator, desembargador Natana-
el Caetano, dava provimento ao agra-
vo com o argumento de que a deci-
são seria irreversível e que não have-
ria dano direto às crianças e adoles-
centes. Mas o desembargador Flavio
Rostirola divergiu, alegando que é
precária a situação da defesa dos
direitos da criança e do adolescente
no DF. Ele afirmou que costuma visi-
tar as cidades em projetos desenvolvi-
dos pelo Tribunal e conhece a realida-
de local. Por isso, reconheceu que a
decisão do juiz da 1ª VIJ era irrepará-
vel e deveria ser restabelecida.

A desembargadora Vera Andrighi
acompanhou a divergência, valori-
zando o teor da decisão do juiz da 1ª
VIJ. Para o promotor da Infância e da
Juventude Oto de Quadros, com essa
decisão a Justiça dá mais um passo
para que a realidade de violação dos
direitos da criança e do adolescente
seja modificada.

Justiça impõe
mais uma
derrota ao GDF
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Mais uma vez o princípio da igual-

dade foi usado pelo setor jurídico do

Sindjus como argumento em defesa de

direitos do servidor usurpados por de-

cisões superiores, insensíveis ao que diz

a própria Constituição Brasileira, e

convenceu a Justiça. A beneficiada foi

a técnica judiciária da Justiça Federal

de Primeiro Grau, Helenise Rats Cor-

reia, mãe adotante de uma criança que

nasceu no dia 14 de março de 2009 e

que foi adotada, via Defensoria Públi-

ca, em 24 de março.

A diretora do Núcleo de Recursos

Humanos do tribunal onde Helenise tra-

balha negou a solicitação da servido-

ra de prorrogar a licença-maternidade

de 120 dias para 180, como ocorre

no caso de mães biológicas. Mas ela,

inconformada, recorreu aos serviços do

Sindjus. “É um absurdo; quando a gen-

te pensa que o Poder Judiciário está

Sindjus garante licença de

180 dias para mãe adotante
se modernizando, eles assumem uma

posição discriminatória dessas”, co-

mentou, referindo-se ao inciso XVIII do

artigo 7º da Constituição, que elimi-

na a diferença entre filhos biológicos

e adotados. “Espero que outras mães

adotantes tenham o mesmo direito

que eu, depois da decisão favorável à

extensão da minha licença”, afirmou.

Em seu despacho, a juíza federal

substituta da 15ª Vara, Emília Maria

Velano, prorroga o prazo da licença de

Helenise para 180 dias porque enten-

de que não há razão para diferença

na licença-gestante e licença-adotan-

te. Portanto, diz a sentença, a decisão

de indeferir o pedido da servidora “fere

frontalmente o princípio de igualdade,

até porque a principal destinatária da

licença é a criança”. Este, aliás, foi o

principal argumento dos advogados do

setor jurídico do Sindjus.

MOVIMENTO POR CONSELHOS TUTELARES CHEGA AO GUARÁ
Continuando a campanha de divulgação da importância de se criar conselhos tutelares em todas as regiões

administrativas do DF, o Sindjus estará no dia 12, sábado, a partir das 9h, no Arco da Cultura e no
estacionamento da Feira do Guará. Haverá show musical do Grupo Gog e da Banda Brazilian Blues Band,
histórias com o grupo Era Uma Vez, brinquedos infláveis como pula-pula e piscina de bolinhas; escalada,

totó, pingue-pongue, palhaços, pintura de rosto, assistência jurídica gratuita pela OAB e muito mais.




