MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público
Departamento de Normas e Benefícios do Servidor
Coordenação-Geral de Aplicação das Normas

Nota Técnica nº 16295 /2016-MP

Assunto: Licença Paternidade - Prorrogação
Referência: 03090.000130/2016-44
SUMÁRIO EXECUTIVO
1. Promove-se por meio do processo epigrafado a análise acerca da possibilidade de concessão da
licença-paternidade e sua prorrogação, nos termos do Decreto nº 8.737/2016, no caso em que o
servidor solicite o referido direito posteriormente ao prazo previsto no art. 2º do mencionado Decreto.
ANÁLISE

2. Utilizou-se como paradigma para a presente análise, situação relatada pela Coordenação-Geral de
Gestão de Pessoas deste Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - COGEP, por
intermédio do Despacho nº 2174194, nestes termos:
Trata-se de pedido de reco nsideração interpo sto pelo servido r Alexandre da Silva Castro , SIAPE nº
1540146, o cupante do carg o de Co o rdenado r de Lo g ística e Tecno lo g ia, da Co nsulto ria Jurídica deste
Ministério , ante o apresentado no Despacho de nº 2174194, expedido pela Divisão de
Aco mpanhamento Funcio nal - DIAFI/COAFP/COGEP, po r meio do qual fo i indeferido pedido de
pro rro g ação de licença paternidade, em razão do referido servido r ter apresentado requerimento de
pro rro g ação de licença paternidade fo ra do prazo estipulado pelo Decreto nº 8.737, de 03 de maio de
2016.
Mediante o Despacho 2209322, a Senho ra Chefe de Divisão de Material e Pesso al da Co nsulto ria
Jurídica deste Ministério , encaminho u o s auto s à Co o rdenação -Geral de Recurso s Humano s daquele
ó rg ão de assesso ramento jurídico , e so licito u manifestação quanto à pro rro g ação da licença em
espeque, so b a aleg ação de que a filha do servido r Alexandre da Silva Castro , "... nasceu no dia 25 de
junho na cidade de Juiz de Fora - MG, sendo impossível o registro no tempo estipulado pelo Decreto,
informo que o pai reside e trabalha em Brasília, só conseguindo efetuar o registro da criança no dia 6
de julho do ano corrente."
Po r intermédio do Parecer nº 00938/2016/CONJUR-MP/CGU/AGU (2284675), a Co nsulto ria Jurídica
junto a esta Pasta, o pino u pela po ssibilidade de deferimento do pleito , uma vez que o requerimento do
servido r teria sido feito fo ra do prazo previsto no Decreto nº 8.737/2016 em razão de ter havido
atraso na emissão da certidão de nascimento de sua filha.
O Decreto nº 8.737/2016 enfatiza que a pro rro g ação da licença-paternidade será co ncedida ao servido r
que requeira benefício no prazo de do is dias apó s o nascimento o u ado ção , não fazendo menção a
juntada de do cumento s co mpro bató rio s. Isso po rque, trata-se de pedido de pro rro g ação de licença
que, em tese, fo i co ncedida no s termo s do art. 208, da Lei nº 8.112/90, "Art. 208. Pelo nascimento ou
adoção de filhos, o servidor terá direito à licença-paternidade de 5 (cinco) dias consecutivos."
Para melho r esclarecer a situação narrada, seg ue transcrição na ínteg ra do referido decreto .
Art. 1º Fica instituído o Pro g rama de Pro rro g ação da Licença Paternidade para o s servido res reg ido s
pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 2º A pro rro g ação da licença paternidade será co ncedida ao servido r público que requeira o
benefício no prazo de do is dias úteis apó s o nascimento o u a ado ção e terá duração de quinze dias,
além do s cinco dias co ncedido s pelo art. 208 da Lei nº 8.112, de 1990.
§ 1º A pro rro g ação se iniciará no dia subsequente ao término da licença de que trata o art. 20 8
da Lei nº 8 .112, de 19 9 0 .
§ 2º O dispo sto neste Decreto é aplicável a quem ado tar o u o btiver g uarda judicial para fins de ado ção
de criança.
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§ 3º Para o s fins do dispo sto no § 2º , co nsiderase criança a pesso a de até do ze ano s de idade
inco mpleto s.
Art. 3º O beneficiado pela pro rro g ação da licença paternidade não po derá exercer qualquer atividade
remunerada durante a pro rro g ação da licençapaternidade.
Parág rafo único . O descumprimento do dispo sto neste artig o implicará o cancelamento da
pro rro g ação da licença e o reg istro da ausência co mo falta ao serviço .
Art. 4º O servido r em g o zo de licença paternidade na data de entrada em vig o r deste Decreto po derá
so licitar a pro rro g ação da licença, desde que requerida até o último dia da licença o rdinária de cinco
dias. Art. 5º O Ministério do Planejamento , Orçamento e Gestão po derá expedir no rmas
co mplementares para execução deste Decreto .
Art. 6º Este Decreto entra em vig o r na data de sua publicação . (g rifo s no sso s)
Dessa feita, muito embo ra o requerimento do servido r esteja datado de 26 de junho de 2016, dia
po sterio r ao nascimento de sua filha, 25 de junho de 2016, o referido expediente só fo i pro to co lado no
Sistema Eletrô nico de Info rmaçõ es em 07 de julho de 2016, o u seja, 20 (vinte) dias apó s o nascimento
da criança, excedendo o prazo estipulado pela leg islação que reg e a matéria.
Co ntudo , tendo em vista que o referido dispo sitivo leg al não prevê a situação apo ntada, e ainda
que, apó s pesquisa ao Sistema de Co nsulta de Ato s No rmativo s da Administração Pública Federal
– CONLEGIS, não lo calizamo s manifestaçõ es emitidas pelo ó rg ão o rientado r quanto ao caso em
tela, co nfo rme dispõ e a Orientação No rmativa nº 7, de 17 de o utubro de 2012, exarada pela então
SEGEP, atual SEGRT, e entendendo a co mpetência daquela Secretaria para a interpretação e
o rientação quanto à aplicação da leg islação de pesso al no âmbito da Administração Federal, e tendo
em vista a explanação co ntida no Parecer nº 00938/2016/CONJUR-MP/CGU/AGU (2284675),
sug erimo s o encaminhamento do seg uinte questio namento , ao ó rg ão central, para esclarecimento s:
É cabível a pro rro g ação da licença paternidade, no s termo s do Decreto nº
8 .737/20 16 , no s caso s em que o servido r, po r qualquer mo tivo , so mente co nsig a
efetuar o reg istro de nascimento da criança em prazo po sterio r ao s 2 (do is) dias
úteis previsto s no artig o 2º do mencio nado decreto ?

3. Do que se extrai da demanda, o motivo pelo qual o processo foi enviado à análise do Órgão Central
do SIPEC teve origem em caso concreto no qual um servidor, em razão da impossibilidade/dificuldade
de requerer a licença-paternidade e sua prorrogação, no prazo previsto no Decreto nº 8.737/2016, o
fez extemporaneamente, todavia, teve o pedido negado pelo Órgão de Gestão de Pessoas.
4. Diante dos entendimentos postos na mencionada manifestação, foi implementada análise por
intermédio da Nota Técnica nº 12673/2016-MP, anexada aos autos, na qual se adotou o entendimento
abaixo transcrito:
(...)
11. Sem embarg o s, a reg ra so bre a o brig ato riedade de se pro ceder ao reg istro de nascimento ,
co nfere àqueles que devem fazê-lo , o pai o u a mãe na falta o u impedimento do pai, o prazo mínimo de
(quinze) dias, po dendo cheg ar até a 45 (quarenta e cinco ) dias, na situação em que a mãe tiver de
reg istrar a criança.
12. No que se refere ao marco inicial da fruição e co ntag em das licenças g ala, no jo , maternidade e
paternidade, este Órg ão Central do Sistema de Pesso al Civil da Administração Federal - SIPEC, exaro u
a No ta Info rmativa nº 502/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, que co nsig no u o seg uinte:
3. So bre o assunto em questão , cumpre-no s info rmar que entendimento vig ente no ó
rg ão central do SIPEC é no sentido de que o início do usufruto das
licenças/co ncessõ es, quais sejam: casamento (g ala), falecimento (no jo ) e nascimento
é o da o co rrência do fato ensejado r, independentemente de o servido r ter cumprido o
u não expediente neste dia, isso em razão de o marco inicial da fruição e co ntag em de
tais licenças e co ncessõ es ser o dia da data do evento que ensejo u a licença, e não
necessariamente co nfig ura-se um requisito para que se po ssa fazer jus à mesma.
13. Co mo se vê da referida no ta, na o pinião desta Secretaria, a ausência do reg istro de nascimento não
co nstitui ó bice à co ncessão das licenças, to davia, o início do usufruto do direito é, invariavelmente, o
dia de sua a o co rrência. Isso sig nifica dizer, em o utras palavras, que a apresentação do reg istro de
nascimento tem co mo principal o bjetivo co mpro var a o co rrência do fato que ensejo u a licença, e não
necessariamente co nfig ura-se um requisito para que se po ssa fazer jus à mesma.
14. Tal racio cínio parece levar à inferência de que o requerimento para usufruto da pro rro g ação da
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licença-paternidade e até mesmo da licença à g estante e ao ado tante, que seg uem a mesma
sistemática, não seria co ndição para a co ncessão do direito . Entretanto , fato é que o leg islado r,
quando dispô s um prazo para esse requerimento , parece ter desejado que, na hipó tese desse não ser
levado a efeito , perderia o servido r o direito à pro rro g ação .
15. Nesse sentido , co nsiderando o limite das co mpetências desta SEGRT, é de no s parecer que o
prazo estabelecido pelo Decreto nº 8.737, de 03 de maio de 2016, deve ser cumprido pelo servido r,
po r ser a reg ra g eral para a co ncessão do direito .
16. To davia, ainda que se preserve a aplicação da reg ra g eral, também co mpreende esta SEGRT,
preliminarmente, a fim de co nceder máxima eficácia ao instituto da pro rro g ação , de não cercear o u
dificultar a co nsecução do s o bjetivo s co nstitucio nais da pro rro g ação da licença-paternidade, mas
também da licença à g estante e ao ado tante, qual seja a criação de vínculo familiar, que, é razo ável o
racio cínio de que na hipó tese excepcio nal de o servido r não co nseg uir requerer o direito no prazo leg al
previsto , po der-se-ia admitir que o faça até o último dia de usufruto da pro rro g ação .
18. Po r to do o expo sto , co nsiderando o limite das co mpetências desta SEGRT, co lo camo s à
o itiva da CONJUR/MP a co mpreensão preliminar no sentido de que, não há co mo
desco nsiderar o prazo previsto no Decreto nº 8 .737, de 0 3 de maio de 20 16 , para
requerimento da pro rro g ação da licença, to davia, na hipó tese excepcio nal de o servido r não
co nseg uir requerer o direito no prazo leg al previsto , desde que o faça até o último dia de
usufruto da pro rro g ação , po derão o s ó rg ão s de recurso s humano s co ncedê- las. Sug ere- se,
entretanto , seja este entendimento à co nsideração da CONJUR/MP, para análise e
manifestação , quanto ao amparo jurídico necessário para se que se firme tal po sição no âmbito
do SIPEC co m o respaldo e prudência necessário s à justa e adequada aplicação da no rma.

5. O posicionamento da CONJUR/MP sobre o assunto foi traçado no PARECER n.
01453/2016/JCNS/CONJURMP/CGU/AGU, do qual transcrevemos os excertos principais:
1. Cuida-se de análise acerca da po ssibilidade de pro rro g ação de licença paternidade so licitada pelo
servido r Alexandre da Silva Castro .
9. Primeiro , de fato , não há co mo desco nsiderar o prazo previsto no artig o 2º do Decreto nº
8 .737, de 0 3 de maio de 20 16 , para requerimento da pro rro g ação da licença. O servido r
Interessado pro to co lo u o seu pedido de licença paternidade e de pro rro g ação da licença de 5 dias para
20 dias apenas no dia 15 de julho de 2016 (co nfo rme co nsta do s auto s, Seq. 1), tendo a sua filha
nascido em 25 de junho de 2016. (neg ritei)
1 0 . A rig o r, co nfo rme dispo sto no Decreto acima mencio nado , o servido r deve requerer a
pro rro g ação da licença paternidade até 2 dias úteis do nascimento do seu filho , so b pena de
indeferimento po r intempestividade, e a pro rro g ação o co rrerá apó s o decurso do s 5 dias da licença
paternidade no rmal, co ncedida no s termo s do artig o 208 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Ig no rar o prazo para apresentação do requerimento seria ig no rar o pró prio dispo sitivo do Decreto , ao
qual deve ser dado efeito .
1 1 . Na hipó tese excepcio nal de o servido r não co nseg uir juntar ao seu requerimento
tempestivo a do cumentação co mpro bató ria do seu direito , desde que tenha apresentado a
justificativa devida no seu requerimento de pro rro g ação , é po ssível fazê- lo po sterio rmente, e
é facultado ao s ó rg ão s de recurso s humano s aceitá- lo s, à vista do mo tivo apresentado para o
atraso na juntada da do cumentação .
1 2 . Fica mantida a o brig ato riedade de apresentação do requerimento de pro rro g ação no
prazo assinalado pelo artig o 2º do Decreto nº 8 .737, de 20 16 , co ntudo , admite-se a juntada da
do cumentação co mpro bató ria do seu direito em mo mento po sterio r ao requerimento , desde que
justificado pelo servido r interessado diante de alg uma circunstância excepcio nal que o impo ssibilito u
de fazê-lo no prazo .
13 . Sug ere- se à SEGRT, nessa linha, a teo r do artig o 5º do Decreto nº 8 .737, de 20 16 , que
avalie a co nveniência e o po rtunidade de emitir o rientação g eral ao s ó rg ão s seto riais e
seccio nais do SIPEC no sentido de respeitar o prazo de 2 dias úteis previsto para a
apresentação do requerimento de que trata o artig o 2º do Decreto mencio nado e,
excepcio nalmente e à vista das justificativas devidas apresentadas no requerimento
tempestivo do servido r, facultar a esses ó rg ão s do SIPEC aceitar o pedido de pro rro g ação de
licença paternidade cujo s do cumento s fo ram apresentado s apó s o decurso do prazo para
requerimento .
(...)
15. Merece, po rtanto , retificação e reparo a manifestação desta Co nsulto ria Jurídica co nsubstanciada
no Parecer nº 00938/2016/CONJURMP/CGU/AGU, de 11 de ag o sto de 2016 (Seq. 2), em que a
Co nsulto ria co ncluiu "pela po ssibilidade de deferimento do pleito do servido r Alexandre da Silva
Castro de pro rro g ação de licença paternidade, uma vez que fo i apresentado requerimento e ho uve
justificativa para o atraso na emissão da certidão de nascimento ".
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(...)
17. Para que fo sse deferido o seu pedido de pro rro g ação da licença, po r exemplo , ele teria
que ter pro to co lado o seu requerimento tempestivamente, o u seja, no s do is dias úteis
seg uintes ao nascimento da sua filha e apresentado as justificativas para a não apresentação
naquele mo mento da certidão de nascimento da meno r, so licitando excepcio nalmente a sua
juntada po sterio r. A DIRAD, à vista do requerimento tempestivo , po deria julg ar a justificativa
apresentada co mo plausível e ag uardar a juntada da do cumentação co mpro bató ria para mo mento
po sterio r, o que não levaria necessariamente ao indeferimento do pedido . Tal entendimento , que aceita
e analisa a po ssibilidade da o co rrência de fato s extrao rdinário s alheio s à vo ntade do g enito r requerente
para a o btenção e juntada da do cumentação co mpro bató ria da licença paternidade, o bedece ao s
princípio s da pro teção à família e ao meno r, sem ferir o texto expresso da leg islação vig ente incidente
na hipó tese, que determina prazo para tal requerimento .
18. Po r fim, ainda em relação ao caso co ncreto em tela, em face da co ntro vérsia presente nesses
auto s, da ausência de manifestação jurídica prévia so bre o tema e de ter o anterio r Parecer nº
00938/2016/CONJURMP/CGU/AGU, de 11 de ag o sto de 2016 (Seq. 2) g erado expectativa de
po ssível deferimento do pedido de pro rro g ação , é po ssível à chefia imediata do servido r Interessado
analisar, a seu critério , se é o caso da co nfig uração de falta justificada, no s termo s do artig o 44, inciso
I, co mbinado co m o parág rafo único do mesmo artig o , co m a imprescindível co mpensação pelo s
dias não trabalhado s.
19. Assim, em suma, sug ere-se o s seg uintes encaminhamento s à luz de tudo o quanto expo sto acima:
b) Em respo sta à SEGRT, em caráter abstrato , sug ere-se a análise da co nveniência e
o po rtunidade da emissão de o rientação g eral direcio nada ao s ó rg ão s do SIPEC no
sentido de, em situaçõ es excepcio nais de intempestividade apenas da do cumentação ,
mas não do pró prio requerimento , admitir a juntada po sterio r do s do cumento s
co mpro bató rio s do requerimento de pro rro g ação da licença paternidade. Em o utras
palavras, deve ser respeitado o prazo de 2 dias úteis previsto para a apresentação do
requerimento de que trata o artig o 2º do Decreto mencio nado e, excepcio nalmente e à
vista das justificativas devidas apresentadas no requerimento tempestivo do servido r,
po dem o s ó rg ão s do SIPEC aceitar o pedido de pro rro g ação de licença paternidade
cujo s do cumento s fo ram apresentado s apó s o decurso do prazo para requerimento .
20. Do expo sto , sug ere-se que seja dada ciência da presente manifestação , via SEI, à SEGRT e à
DIRAD, para pro vidências de pro sseg uimento da análise do pedido do Interessado e destes auto s.

CONCLUSÃO
6. Após análise realizada por este Órgão Central do SIPEC, por intermédio da Nota Técnica nº
12673/2016-MP, e, fulcrados nos relevantes entendimentos ofertados pela Consultoria Jurídica deste
Ministério, por meio do Parecer nº 01453/2016/JCNS/CONJURMP/CGU/AGU firmam-se os
seguintes entendimentos:
1) A concessão da prorrogação da Licença-Paternidade, está condicionada ao
cumprimento do prazo de 2 (dois) dias estipulado no art. 2º do Decreto nº 8.737/2016, de
03 de maio de 2016, prazo este dentro do qual o pai deverá apresentar requerimento
solicitando a referida prorrogação da Licença- Paternidade; e
2|) Poderá, a critério do órgão de Gestão de Pessoas ao qual se vincule o servidor, ser
concedida a prorrogação da Licença-Paternidade nos casos em que o servidor, por motivo
excepcional devidamente justificado, somente consiga efetuar o registro de nascimento
da criança em prazo posterior aos dois dias úteis previstos no artigo 2º do Decreto nº
8.737, de 03 de maio de 2016, mas tenha apresentado o requerimento no prazo, e nele
justificado a juntada posterior da documentação.
7. Desta forma, conforme sugerido pelo órgão de assessoramento jurídico desta Pasta, entende-se
necessária a ampla divulgação do presente entendimento aos órgãos e entidades do SIPEC.

À consideração da Sra. Coordenadora-Geral de Aplicação das Normas.
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EDILCE JANE LIMA CASSIANO
Técnica da DIPVS

TEOMAIR CORREIA DE OLIVEIRA
Chefe da DIPVS

De acordo. Encaminhe-se à avaliação da Senhora Diretora do Departamento de Normas e Benefícios
do Servidor, para deliberação.
ANA CRISTINA SÁ TELES D'ÁVILA
Coordenadora-Geral de Aplicação das Normas

De acordo. Encaminhem-se os presentes autos à ciência e deliberação do Senhor Secretário de Gestão
de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público.
RENATA VILA NOVA DE MOURA
Diretora do Departamento de Normas e Benefícios do Servidor
Aprovo. Devolva-se o processo à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas deste Ministério COGEP/MP, para as providências cabíveis. Encaminhe-se cópia desta Nota ao DEGEP/SEGRT para
divulgação ampla do entendimento nos meios disponíveis nesta SEGRT.
AUGUSTO AKIRA CHIBA
Secretário de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público
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Documento assinado eletronicamente por RENATA VILA NOVA DE MOURA, Diretora
do Departamento de Normas e Benefícios do Servidor, em 18/11/2016, às 11:36.

Documento assinado eletronicamente por ANA CRISTINA SA TELES DAVILA,
Coordenadora-Geral de Aplicação das Normas, em 18/11/2016, às 11:4 4 .

Documento assinado eletronicamente por EDILCE JANE LIMA CASSIANO, Técnica, em
18/11/2016, às 12:02.

Documento assinado eletronicamente por TEOMAIR CORREIA DE OLIVEIRA, Chefe de
Divisão, em 18/11/2016, às 12:05.

Documento assinado eletronicamente por AUGUSTO AKIRA CHIBA, Secretário de
Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público, em 18/11/2016, às 23:06.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[https://seimp.planejamento.gov.br/conferir], informando o código verificador 275 3 65 3 e o
código CRC 3 3 DE5 4 F2.
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