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RESUMO 
 

A presente pesquisa tem por finalidade explanar a possível equiparação da licença paternidade 
à licença maternidade, para tanto será abordado temas que envolvem os direitos do pai e 
sobretudo a dignidade humana e a igualdade material dos direitos e deveres daqueles que tem 
a responsabilidade pátria. Nos dias atuais a figura dos pais, em relação à criança vem cada vez 
mais se modificando. De forma que a reflexão sobre tal equiparação se desdobra em uma 
necessidade para as famílias. Há que se observar que o pai, nos primeiros meses de vida do 
filho, também deve assumir a responsabilidade sobre aquele, de cuidar, dar afeto. Por outra 
via, o Estado tem o dever de garantir que os pais cumpram com seus deveres, tendo como 
base o princípio da proteção integral da criança. Ocorre que muitas vezes esse dever de 
garantir a proteção do filho acaba recaindo apenas à mãe, pelo fato do pai (por obrigações 
contratuais trabalhistas) precisar estar distante e impedido de ser presente diariamente nesses 
primeiros meses de vida do bebê. 

 
Palavras-chave: Licença-paternidade. Licença-maternidade. Igualdade material. Dignidade 
da pessoa humana.  
 
 
THE EQUALIZATION BETWEEN THE PATERNITY AND MATERNITY LICENSE 

AS A MECHANISM OF DIGNITY AND MATERIAL EQUALITY 
 

 
ABSTRACT 
 

The present research aims to explain the possible equivalence of the paternity and maternity 
license,for this,willbe approached issues involving the the father`s rights and above all human 
dignity and the material equality of the rights and duties of those who have the national 
responsibility. Currently, the figure of the fathers, in relation to the child is increasingly 
changing.  So the reflection on such equalization unfolds into a need for families.  
It should be noted that the father, in the first months of his son's life, must also take 
responsibility for him, to care for, to give affection. On the oher hand the State has to  
ensure that parents fulfill their duties, based on the principle of the full protection of the child. 
It happens that often this duty to ensure the protection of the child ends up falling only to the 
mother, by the fact that the father (for labor contract obligations) needs to be distant and 
prevented from being present daily in those first months of the baby's life. 
  



KEYWORDS: Dignity of human person. Material equality. Maternity license. Paternity 
license. 
 
 



 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A discussão da possibilidade da equiparação da licença paternidade à licença 

maternidade tem por objetivo debater a prorrogação da licença para período idêntico ao da 

mãe, ou seja, o período de 120 (cento e vinte) dias de afastamento contratual sem que seja 

necessário socorrer-se do poder judiciário para que este direito seja atribuído à figura paterna. 

Tal tema possui grande relevância social e jurídica em razão de que o dever à 

proteção integral da criança também é responsabilidade do Estado, cabendo a este garantir à 

criança seus direitos fundamentais, sobretudo o da dignidade da pessoa humana, base dos 

direitos fundamentais.  

Será realizada uma análise sobre a licença paternidade, seus objetivos e aplicações, e 

questionaremos qual o fundamento para que seja concedido apenas 5 (cinco) dias ao pai, 

sabendo que este período é inferior à licença-maternidade. Analisaremos os direitos e deveres 

e como a modificação acerca da figura paterna na contemporaneidade. Em razão desta 

mudança, abordaremos a equiparação enquanto necessidade, tendo em vista a proteção da 

criança, que necessita de cuidados afetivos entre outros, de sua família, dado que a 

equiparação é um meio possível de garantir a proteção jurídica à criança. Logo, será analisado 

também o instituto da licença maternidade, seus objetivos e aplicações, visto que esta possui 

tal direito adquirido anteriormente, que é no prazo de 120 dias. Assim como a criança, a mãe 

também precisa de cuidados nos primeiros dias de puerpério, contudo, tem a ajuda do pai 

apenas nos seus 05 (cinco) dias de licença e gera uma dificuldade para que a mãe consiga 

cuidar do recém-nascido, cabendo-lhe a responsabilidade de todos os afazeres domésticos e os 

cuidados em relação ao filho.  

Por consequência, será abordado o princípio da dignidade da pessoa humana, como 

direito da personalidade, uma vez que este é o princípio basilar a qualquer ser humano, tendo 

por base a Constituição Federal, em seu art. 5°, que afirma que todos são iguais perante a lei 

e, incluindo, nesta, a igualdade material aos direitos de pais e mães e a consequente 

necessidade da equiparação da licença paternidade à licença maternidade.  
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2. O INSTITUTO DA LICENÇA PATERNIDADE, SEUS OBJETIVOS E 

APLICAÇÕES  

 

O Instituto da licença-paternidade é uma garantia Constitucional atribuída aos homens 

quando se tornam pais. O afastamento contratual derivado do nascimento de filhos é 

concedido à mãe logo após o parto, contudo, o pai também tem esse direito, uma vez que a 

criança precisa do afeto e cuidados da figura paterna. A sua concessão permite ao pai o direito 

de se ausentar do trabalho pelo período de 5 (cinco) dias, cujo objetivo é o de acompanhar de 

perto os primeiros momentos do bebê. 

De acordo com André Silva E Loureiro (2014), 
 

 
As licenças são, portanto, um direito fundamental da família e, 
especialmente, dos filhos, não se vinculando com características de seus 
genitores. O objetivo primordial do afastamento é assegurar ao filho todos os 
cuidados necessários para seu completo desenvolvimento biológico e 
psíquico. 
 
 

A figura paterna tem se alterado ao longo do tempo. Antes o pai era tipificado como 

aquele que saia para trabalhar e tinha o dever de sustentar a casa, cabendo, à figura materna, o 

papel de cuidar da família. Nos tempos atuais, o dever e a responsabilidade recaem sobre 

ambos. Sobre este aspecto, afirma Mariana Rezende (2013, p. 24):  

 

O homem e pai, não obstante não só como responsável por cuidar e ser chefe 
da família, mas é conferida à responsabilidade dos cuidados aos filhos após o 
nascimento é claro que mãe é figura primordial, mas o homem como figura 
de pai tem sua importância, principalmente para auxiliar nos primeiros 
contatos com o filho com o mundo. 
 
 

Neste sentido, compreende-se o quão importante é a figura paterna nos primeiros 

meses de vida do bebê. Também se deve levar em consideração o fato de que a mãe, na 

maioria dos casos, passa por cirurgia para dar à luz ao filho e, no período de 40 (quarenta) 

dias, fica impossibilitada de seus afazeres cotidianos, sendo indispensável o auxílio de 

alguém, como o pai, para uma excelente recuperação.  

O direito do homem ao auxílio, como já mencionado, é uma garantia Constitucional 

prevista no art. 7°, XIX, e no art. 10 § 1° do mesmo diploma, onde se prevê que é concedido a 

figura paterna 5 (cinco) dias de licença contados a partir do primeiro dia de nascimento do 

filho. Loureiro e Silva (2014) assevera: 
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Ressalta-se que a licença paternidade foi fixada em 1988 com base no 
pensamento da época de que a função desempenhada pelo pai era a de mero 
ajudante da mãe, que ainda possuiria o papel primordial de responsável pela 
criação dos filhos. A licença seria para que o pai pudesse prestar o apoio 
necessário à mãe durante a recuperação do parto e não para ajudar com os 
cuidados da criança.  

 

Isto posto, pode-se chegar à conclusão que tal direito assegura ao paio direito de 

acompanhar os primeiros dias do filho, bem como, visa resguardar o bem-estar da criança, 

garantindo ao recém-nascido um bom desenvolvimento com cuidados e proteção, assegurando 

os direitos fundamentais e, principalmente, o direito da dignidade à pessoa humana.  

Destarte, questiona-se se o pai (inevitavelmente) deveria possuir o mesmo direito que 

a figura materna, que possui a licença-maternidade no período de 120 (cento e vinte dias), 

sem ter necessidade de mover a máquina judiciária. Em razão disto, compreende-se que o 

homem vem sendo cada vez mais participativo na família, buscando sempre meios de 

concretizar os direitos resguardados a criança. Preceitua Rezende (2013, p. 30), 

 

No Brasil temos uma cultura que a mulher deve cuidar da casa, da criação 
dos filhos, ainda trabalhar fora atribuindo uma carga maior de 
responsabilidade a criação dos filhos, mesmo tendo ao seu lado o pai, o laço 
paterno é muito importante para a criação de uma criança e de 
desenvolvimento para saúde física e mental e para formação do cidadão.  

  

Assim sendo, analisando o contexto de comportamento da figura paterna ao longo dos 

anos, percebe-se o quão importante é a equiparação da licença-paternidade à licença-

maternidade, analisando a dignidade da pessoa humana bem como a igualdade material entre 

pai e mãe. Como ensina Karina Reis (2012, p. 42), 

 

No Brasil, o direito dos trabalhadores à licença-paternidade está 
expressamente previsto no art. 7º da CF, XIX. No entanto, a Carta Magna 
não explica a duração desta licença, de forma que o art. 10, §1º, ADCT-
CF/88 determinou que “até que a lei venha a disciplinar o disposto no Art. 
7º, XIX, da Constituição, o prazo da licença-paternidade a que se refere o 
inciso é de cinco dias. ” No entanto, apesar das conquistas trabalhistas, do 
avanço constitucional e das mudanças ocorridas na família ainda não foi 
editada lei para regular a licença-paternidade, de forma que ela dura ainda 
apenas 5 dias. 

 

De fato, entende-se que o papel do pai, nesse período, é de suma importância. 

Portanto, tal direito concedido à mãe possui outras finalidades, uma vez que ficará amparada 

por estabilidade que é a garantia de emprego e salário maternidade, este devido a 
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trabalhadoras em virtude do parto. Em razão disto, compreende-se que a licença paternidade 

apenas possui a objetivo de prestar assistência à criança, por esse motivo à duração é menor 

com a relação à primeira. Mas não se pode deixar de frisar que tal entendimento encontra-se 

saturado, pois nos dias atuais o homem vem desenvolvendo papel excepcional na vida do 

filho, nesse sentido tem-se que tal direito não é apenas para prestar assistência a mãe e a 

criança, mas sim porque o pai também tem a necessidade de fornecer cuidado, proteção, 

atenção e, principalmente, o afeto que talvez em 5 dias não conseguiria atender suas 

expectativas em relação a família. Nesse contexto Reis (2012, p. 56) pontua que, 

 

A licença-maternidade, licença parental e licença-paternidade estão entre as 
licenças mais importantes para o trabalhador com responsabilidade familiar. 
Como bem explicado na Nota nº 6 da OIT sobre Trabalho e Família a 
participação do pai nos dias seguintes ao nascimento do filho é de extrema 
importância, motivo pelo qual lhe é concedida a licença-paternidade, ainda 
que ela possua um curto período de tempo. Na referida nota, reconhece-se a 
responsabilidade familiar do homem e a possibilidade de conciliar a família 
e o trabalho. A conciliação entre trabalho e família envolve não apenas as 
famílias, mas também o governo e as empresas. 
 

Atualmente fora regulamento a licença maternidade aos pais no caso de falecimento da 

mãe no parto, isso com a inclusão do art. 392-B da Consolidação das Leis do Trabalho, onde 

dará ao pai o direito de fazer jus à licença maternidade integralmente.  

Na legislação do trabalho vigente o pai apenas poderá gozar de tal direito caso a mãe 

venha a óbito no parto e, para que o filho sobrevivente não seja abandonado. Mas analisando 

todo o contexto, o pai só poderá ter essa licença se estiver nessas condições acima citadas. 

Logo, subentende-se que este pai deveria possuir esse direito em todas as situações para que 

não houvesse essa desigualdade material entre os genitores.  

Nesse sentido também a inclusão do art. 71-B da Lei 8.213/91 que dá o direito ao pai 

à percepção do salário maternidade também no caso de falecimento da mãe no parto, 

entretanto, que também se aplica no caso de adoção e guarda, conforme o que dispõe o §3° 

deste mesmo artigo.  

 

3 O INSTITUTO DA LICENÇA MATERNIDADE, SEUS OBJETIVOS E 

APLICAÇÕES 

 

Pode-se compreender que o papel da mulher sempre foi cuidar da família, pois na 

antiguidade elas não possuíam os mesmos direitos que os homens, viviam submissas a seus 
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maridos, enquanto os homens saiam para trabalhar, ficavam em casa cuidando da família e 

dos afazeres domésticos, hoje esta realidade se modificou. Assim, com a entrada da mulher no 

mercado de trabalho, vários direitos foram conquistados, inclusive o da proteção à 

maternidade, tendo a seu favor a estabilidade provisória durante o período de gestação e pós-

parto. Neste sentido prescreve Silva e Loureiro (2014): 

 

Verifica-se assim que o direito à licença maternidade não se encontra 
condicionada a critérios biológicos, como gestação ou amamentação, 
conforme alguns poderiam concluir através de uma análise superficial do 
instituto. A licença maternidade está vinculada ao aspecto afetivo, de 
acolhimento e cuidados com a criança, com a formação e desenvolvimento 
da família em si. 

 

A licença-maternidade é um direito de toda empregada gestante, urbanas ou rurais, que 

permanecem em casa no período pós-parto, sem prejuízo no salário e emprego. Tal direito é 

uma garantia Constitucional previsto em seu art. 7°, inc. XVII da CF, também prevista no art. 

392 da Consolidação das Leis do trabalho, os quais concedem à mãe um período de 

afastamento de suas atividades laborativas no prazo de 120 (cento e vinte) dias. Rezende 

(2013. p.14, 15) assevera que: 

 

Desde Roma, Grécia, exceto no Egito em que as mulheres podiam ser 
equiparadas aos homens, podiam trabalhar como comerciantes, na indústria e 
em medicina, as mulheres eram submissas aos homens e não trabalhavam 
fora, mas ficavam responsáveis pelos cuidados domésticos, dos filhos. Na 
idade média, a mulher era considerada como um ser inferior ao homem, 
mesmo que trabalhasse e nunca chegaria a uma posição de destaque, mas foi 
na revolução industrial que a mulher começou a fazer aflorar as suas 
potencialidades num capitalismo destrutivo. Em razão do cuidado com do lar 
e da maternidade a mesma se submetia a baixos salários, em qualquer 
especialização, desde período pré-industrial, a atividade feminina 
demonstrava êxito entre trabalho e família. 
 

Atualmente, o papel da mulher vem se modificando e esta tem garantido os direitos 

que, na antiguidade, não possuíam, como já mencionado aqui, principalmente o seu direito 

com relação à maternidade. A licença-maternidade, nesse sentido, nada mais é que a 

recuperação física da mãe em relação ao parto e também o período de adaptação entre mãe e 

filho. Para que a mãe consiga dar ao seu bebê uma amamentação adequada, haja visto que tal 

direito é voltado principalmente para a tutela do filho. Assim sendo, Graciane Saliba e  

Marcia Ribeiro (2014), afirmam que:  
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A previsão da licença maternidade ultrapassa a esfera legal, com viés 
principiológico, para que haja o convívio familiar, um meio de proteção à 
mulher trabalhadora que, por motivos biológicos, necessita de descanso, com 
o objetivo de se recuperar do desgaste físico e mental provocados pela 
gravidez e parto, além do convívio integral com o filho durante os primeiros 
meses de vida, constituindo-se como uma proteção à maternidade e 
possibilitando o cuidado e apoio do filho no estágio inicial de sua vida ou no 
de sua vida em um novo lar, como no caso da adoção. 

 

Tal direito visa defender o princípio da igualdade e o princípio da proteção integral à 

criança, onde o estado também tem esse dever. Por tal motivo, é assegurado à mãe a referida 

estabilidade no trabalho: para que possa cuidar do filho de maneira que atenda os interesses e 

a proteção do menor. 

Não obstante, a licença-maternidade também é concedida para mãe que sofreu aborto 

espontâneo, para pais que adotaram ou para pais que obtiveram a guarda judicial da criança. 

Nas palavras de Delgado, (2013, p. 1107):  

 

Os prazos de afastamento maternidade em casos de adoção de criança ou 
obtenção de guarda judicial para fins de adoção, foram, inicialmente, 
diferenciados: 120 dias, se a criança tivesse até um ano de idade; 60 dias, se 
tivesse entre um e quatro anos de idade; 30 dias, se a criança tivesse de 
quatro a oito anos de idade (art. 392-A, CLT e art. 71-A da Lei n. 8.213/91, 
ambos inseridos pela Lei n. 10421/2002). A partir da Lei n.12.010/2009 
(nova Lei de Adoção), vigente desde 3.11.2009 (art. 7º), o prazo da licença 
maternidade tornou-se uniforme, ou seja, 120 dias, qualquer que seja a idade 
da criança adotada (revogação dos §§ 1º ao 3º do art. 392-A da CLT pelo art. 
8º da nova Lei de Adoção). 

 

Também está em andamento um Projeto de Emenda à Constituição - PEC – 64, de 

2007, da lavra da Senadora Rosalba Ciarlini, sugerindo a alteração da redação do inciso 

XVIII, do artigo 7º da Constituição Federal, para aumentar para 180 (cento e oitenta) dias o 

período de licença à gestante, em caráter obrigatório, independentemente da Empresa aderir 

ou não ao Programa Empresa Cidadã.  

No que diz respeito à estabilidade provisória a Sumula 244 do Tribunal Superior do 

Trabalho prevê que: 

 

Súmula nº 244 do TST GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA 
(redação do item III alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 
14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 I - O 
desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito 
ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, "b" do 
ADCT). II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se 
esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia 
restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de 
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estabilidade. III - A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória 
prevista no art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante 
contrato por tempo determinado 

 

Nesse sentido entende-se que a estabilidade provisória é um direito de toda 

trabalhadora gestante mesmo na hipótese de admissão mediante contrato de por tempo 

determinado, haja vista que é uma garantia constitucional e não restringe seu salário e demais 

direitos.  

 

4. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO DIREITO DA PERSONALIDADE 

 

A dignidade da pessoa humana é o princípio basilar, inerente a qualquer ser humano. 

Tal princípio traz, em si, que o ser humano é titular de direitos que devem ser respeitados pelo 

Estado. Toda e qualquer pessoa é digna, pois é a dignidade quem qualifica a pessoa, e pelo 

fato do indivíduo integrar o gênero humano já se torna detentor de dignidade.  

Pode-se afirmar, a partir de então, que o homem possui direitos fundamentais e este 

apenas só são possíveis a sua concretização quando se respeitado o direito da dignidade. Neste 

sentido, Beltrão destaca o comentário de José Oliveira Ascensão (1998, p. 64) JOSÉ 

OLIVEIRA ASCENSÃO (1998. P. 64) :  

 

A dignidade da pessoa humana implica que a cada homem sejam atribuídos 
direitos, por ela justificados e impostos, que assegurem esta dignidade na 
vida social. Esses direitos devem representar um mínimo, que crie o espaço 
no qual cada homem poderá desenvolver a sua personalidade. Mas devem 
representar também um máximo, pela intensidade da tutela que recebem. 
 

A dignidade deve ser vista como direito de todos, é uma das formas de se respeitar o 

ser humano como pessoa. Nesse sentido Cleide Fermentão e Junior Lima (2012, p. 03) 

destacam que: 

 

A dignidade da pessoa humana é um princípio supremo e, como tal, serve 
como limite, para as demais normas do ordenamento jurídico, visto que é 
necessário impor limites a dignidade da pessoa humana, sob pena de correr o 
risco de se tornar um princípio sem relevância, perdendo assim a sua 
importância. Este limite imposto ao princípio da dignidade da pessoa 
humana foi chamado na teoria alemã de teoria do limite dos limites. 
 

No mesmo sentido, a dignidade da pessoa humana é o princípio norteador do 

ordenamento jurídico brasileiro e ordena os demais princípios e normas. Porém, há que se 
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ressaltar que a dignidade da pessoa humana deve conter limites. Limites estes relacionados ao 

respeito de cada pessoa para com a dignidade alheia, pois cada indivíduo possui seu ideal de 

dignidade de vida digna.  

O Estado não pode impor atitudes que ele não considera digno, não sendo possível 

ninguém obrigar uma pessoa a agir contra seus princípios e ideais. Por esse motivo, deve ser 

sempre respeitado o limite imposto pela sociedade. Nesse sentido é possível observar o 

posicionamento de Fermentão e Lima (2012, p. 22): 

 

A dignidade da pessoa humana possui como função limitar as demais leis do 
ordenamento jurídico para garantir a justiça. Tal limitação deve ser imposta 
até mesmo aos direitos fundamentais, sendo a dignidade da pessoa humana 
considerada como o núcleo essencial dos direitos fundamentais. Da mesma 
forma, deve o legislador se limitar à dignidade da pessoa humana no 
momento em que vai criar medidas restritivas à sociedade, devendo sempre 
que for formular uma lei ter a prudência de não ferir o princípio fundamental 
da dignidade.55 A dignidade humana acaba se tornando um valor absoluto 
no Estado e, como todos os demais princípios, deve ter limitações para evitar 
abusos de poder e principalmente a banalização de tal instituto. 
 

 

Não obstante, é possível entender que a dignidade da pessoa humana está relacionada 

com o direito fundamental da personalidade, haja vista que os dois caminham juntos em se 

tratando de direitos e deveres impostos pelo Estado.  

Desta maneira, embora esses dois direitos caminhem juntos deve-se observar o quão 

importante são a vida do indivíduo, uma vez que os direitos da personalidade se referem a 

direitos referentes à pessoa e tudo aquilo que lhe é essencial. Há que se falar do direito da 

dignidade que traz em si a premissa de um valor supremo no que se refere às condições 

mínimas de existência da pessoa humana.  

O direito da personalidade visa defender a integridade física, a vida, alimentos, bem 

como a integridade intelectual, liberdade de pensamento e a sua integridade moral, em se 

tratando da honra, imagem, familiar e social, e desta forma, possui características próprias. 

Sendo, portanto, intransmissíveis, irrenunciáveis; inalienáveis, imprescritíveis, e, vitalícios 

(CEZAR, 2008, p. 170)  

O princípio da dignidade da pessoa humana, caminha juntamente com o direito 

fundamental da personalidade, pois possuem um vínculo inquebrantável, uma vez que os 

direitos da personalidade são direitos essenciais à pessoa humana para que se estabeleça 

tratamento justo e igualitário entre pessoas.  
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Toda pessoa possui personalidade, seja ela pessoa natural, bem como as pessoas 

jurídicas. Na opinião de Telles (2014), Godoffedo (2010) (Verifique se o nome está correto) 

destacado por Diniz e Maria Helena (2001), a personalidade corresponde aos caracteres 

próprios da pessoa, e ainda explica que:  

 
A personalidade não é um direito, de modo que seria errôneo afirmar que o 
ser humano tem direito à personalidade. A personalidade é que apoia os 
direitos e deveres que dela irradiam, é objeto de direito, é o primeiro bem da 
pessoa, que lhe pertence como primeira utilidade, para que ela possa ser o 
que é, para sobreviver e se adaptar às condições do ambiente em que se 
encontra, servindo-lhe de critério para aferir, adquirir e ordenar outros bens. 

 

Considerando que tais licenças concedidas ao pai é de dever do Estado, e dever dos 

pais assegurar a integridade a vida, saúde e dignidade da criança assim como se prevê o art. 

227 da CF/88 e art. 5° CF 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição; 
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 5º - Os 
direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo 
homem e pela mulher.  

 

Analisando o que apresenta o texto de lei supracitado, fica evidente que de fato o 

Estado tem por dever assegurar a proteção da Família, e nesse sentido para que tal direito a 

família seja efetivada, deve assegurar a igualdade material entre mães e pais para que não seja 

violado direitos fundamentais.  

 

5. DA IGUALDADE MATERIAL AOS PAIS E MÃES: DA POSSIBILIDADE DE 

EQUIPARAÇÃO DA LICENÇA PATERNIDADE À LICENÇA MATERNIDADE 

 

Previamente, há que se ressaltar a previsão constitucional do art. 5º, o qual prevê a 

igualdade material à todos, independentemente de sexo, e, garantindo-se o exercício de 

direitos e obrigações sem qualquer distinção.  

Por tal razão, homens e mulheres deverão ser tratados pela Constituição de forma 

igualitária, não havendo distinção entre, e em razão de, sexo. Isso significa que a lei trata a 

todos sem nenhuma distinção em se tratando de igualdade formal.  

Ao consagrar que os direitos referentes à sociedade conjugal são atingidos 

igualmente entre homem e mulher, não sobram dúvidas quanto à magnitude que a 
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Constituição Federal supervisiona o princípio da igualdade entre pessoas. Contudo, isso não 

significa que as duas figuras deverão ser tratadas rigorosamente igual e que a igualdade se 

restringe a questão de gênero. A igualdade é um direito e deve ser exposto de acordo com 

outras normas presentes no ordenamento jurídico. Nesse sentido a igualdade deve ser vista 

pelo fundamento da dignidade da pessoa humana e pelos princípios que regem os direitos 

humanos.  

Porém, essa igualdade de gênero não significa que todos tenham os mesmos direitos, 

mas sim de acordo com as necessidades individuais de cada um, levando em conta a 

igualdade material entre essas pessoas. Ademais, analisando historicamente, entende-se que 

tanto a mulher quanto o homem se tornam vítimas de desigualdades, tanto formal como 

material. No que tange a este assunto menciona Leandro Ribeiro (2014) assevera que: 

 

Em sociedades que, por muito tempo, mantiveram certos grupos de pessoas 
em posições de inferioridade validadas pela lei, foi necessário a adoção 
pelo Estado de algumas medidas de discriminação positiva, com o objetivo 
de reverter este quadro. Nessa concepção material, substancial, do 
princípio da igualdade, equilibram-se as desigualdades concretas da 
sociedade, fazendo com que as situações desiguais sejam tratadas de forma 
diferenciada, impedindo, assim, a perpetuação das diferenças existentes, 
visando também, à redução das desigualdades sociais. 

 

 

Convergente é o ensinamento de Bernardo Ribeiro de Moraes (1994, p. 112), o qual 

preleciona que, 

 

O direito que a Constituição assegura são os mesmos para todas as pessoas, 
não havendo, para a lei, grandes ou pequenos, ricos ou pobres, fortes ou 
fracos. O direito nivela a todos. Devemos dizer que essa igualdade não tem 
um sentido absoluto, mas relativo. 

 

No mesmo sentido, há que se entender que basicamente todos são iguais perante a lei, 

mas dentro das diferenças existentes no sentido de que as pessoas são desiguais entre si. Na 

concepção de Alexandre de Moraes (2005, p. 32) o princípio da igualdade desempenha dois 

esboços:  

 

De uma parte, frente ao legislador ou ao próprio executivo, na edição, 
respectivamente, de leis, atos normativos e medidas provisórias, 
impedindo que possam criar tratamentos abusivamente diferenciados a 
pessoas que se encontrem em situações idênticas. Em outro plano, na 
obrigatoriedade ao intérprete, basicamente, a autoridade pública, de 
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aplicar a lei e atos normativos de maneira igualitária, sem 
estabelecimento de diferenciações. 
 
 

Tal igualdade supramencionada se refere à igualdade formal, igualdade esta entendida 

como diante da lei vigente. Em se tratando de igualdade material entre gêneros, que deve ser 

entendida como o tratamento igual de todos bem como no que diz respeito a equiparação de 

oportunidades de forma igualitária.   

Nesse sentido, Maria Oliveira (2014) acrescenta: 

 

A igualdade material é um princípio programático, uma meta ou um objetivo 
a ser alcançado pelo Estado em atuação conjunta com a sociedade. Necessita 
da edição de leis para minimizar as diferenças que não sejam naturais entre 
os indivíduos, mas também de atos concretos por parte do Poder Público e 
da mudança de posicionamento de toda a sociedade para que possamos 
chegar a plenitude do princípio. A importância da igualdade material decorre 
de que somente ela possibilita que todos tenham interesses semelhantes na 
manutenção do poder público e o considerem igualmente legítimos. 
 
 

 No que se refere que todos são iguais perante a lei, deve-se sempre levar em 

consideração a real desigualdade dos dois lados, as injustiças causadas por determinada 

circunstância, para de fato possibilitar a igualdade absoluta. Indaga-se, desse modo, que a 

igualdade deve não apenas estar perante a lei, mas também perante todo Direito gerando 

assim oportunidades e condições de vida dignas.  

Superado este tema que envolve o princípio da igualdade de gênero, bem como o 

princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos humanos, se passará a abordar a real 

igualdade material dos direitos dos pais e mães, objeto da presente pesquisa. 

De fato, os direitos relacionados entre mães e pais vem sendo modificados no decorrer 

dos séculos. Como já mencionado, a mulher vem se destacando cada vez mais no mercado 

de trabalho, contudo, e em razão de sua atividade laboral, possui muitos direitos que não são 

resguardados ao homem. Sendo vários esses direitos, principalmente na legislação 

trabalhista, como por exemplo, trabalho insalubre, estabilidade para gestante, licença 

maternidade, entre outros.  

A Constituição Federal traz a igualdade entre homens e mulheres como norma geral de 

igualdade perante a lei. Previsto no art. 7°, incisos XVIII e XIX, 40, III e 202, I A III e §1°, 

sendo que o primeiro caso está relacionado com a licença maternidade, tema este principal 

deste trabalho, direito esse para a mulher e sabe-se que a duração desse período para o pai é 

muito inferior que o da mãe.  
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A lei entende que o pai não necessariamente tem que participar diretamente desde 

momento, decorrente do fato de não participar diretamente na amamentação, bem como 

entende que esse caso não contradiz os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa 

humana. Nas palavras de Silva e André Loureiro (2014 p.13), 

 

Conforme já explicitado a Constituição garantiu proteção especial à família, 
sendo dever de ambos os pais a guarda e cuidados para com seus filhos. 
Considerando essas premissas, não restam dúvidas acerca da importância e 
da necessidade da equiparação temporal das licenças, a fim de possibilitar a 
formação e o crescimento da criança cuja proteção também é contemplada 
constitucionalmente. 

 
 

Analisando tal situação, levando em consideração o que a CF dispõe, tem-se que a 

mesma traz o que não seria uma desigualdade material tendo esse período de licença ao pai 

tão inferior quanto o da mãe. Porém, a discussão envolve muito mais que uma alteração 

legislativa, pois há que se considerar que tal equiparação é necessário para o fortalecimento 

das relações familiares, reforçando que a licença maternidade e paternidade servem (também) 

para estreitar os laços afetivos entre pais e seus filhos, e não se fala neste momento, de uma 

mera questão biológica.  

A licença maternidade possui a duração de 120 (cento e vinte) dias ou 180 (cento e 

oitenta) dias para empresas cidadãs. E, a licença paternidade possui a duração de 05 (cinco) 

dias. Ressaltando-se, mais uma vez, que a CF/88 traz a igualdade como preceito fundamental 

e veda a discriminação. Ainda há de se falar da igualdade entre homens e mulheres onde traz 

a questão da diferença de salários, funções de cargos etc.  

Considerando tal argumento, questiona-se o quão importante a necessidade da 

equiparação da licença paternidade à licença maternidade, onde o principal objetivo é 

possibilitar uma formação e crescimento da criança, bem como, na ajuda das rotinas de seus 

lares e divisão de tarefas domésticas, bem como ser atribuído ao pai a igual responsabilidade 

sobre o filho. Posto que pelo fato do pai possuir poucos dias, a responsabilidade sobre essa 

criança acaba recaindo apenas à mãe, pelo fato da mesma estar todos os dias cuidado de tudo 

em relação a criança, pois a licença maternidade tem o objetivo de priorizar os cuidados 

necessários para com o filho e a convivência, e esta também deverá ser uma tarefa de 

responsabilidade do pai.  

Desta forma, se analisada a duração da licença paternidade, de lapso temporal tão 

inferior à licença da mãe, chega-se à conclusão de que tal desigualdade é vista como se o pai 

fosse menos importante do que a mãe nas relações familiares. E como se sabe isso não condiz 
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com a realidade, pois o filho precisa ter o afeto e presença de ambas as partes (pai e mãe) 

principalmente nos primeiros meses de vida, bem como a mãe necessida de cuidados com 

pós-parto.  

Graciane Saliba e Marcia Ribeiro (2014 p.06) discorrem sobre o ato da contratação da 

mão-de-obra masculina pelo fato de não possuir estabilidades:  

 

Aspecto relevante a se considerar é o fato de que muitos empregadores 
preferem a mão-de-obra masculina, embora na contratação esta preferência 
não seja evidenciada de forma expressa. Sabe-se que a possibilidade de 
concessão de licença maternidade é fator preponderante para essas escolhas, 
uma vez que o afastamento prolongado pode gerar um ônus a mais para o 
empregador como, por exemplo, a necessidade de substituição da mão-de-
obra feminina. Mas, na medida em que o período de concessão da licença 
paternidade é aumentado, os demais custos também tendem a se equiparar e 
está, possivelmente, será uma maneira de se proteger o trabalho da mulher e 
de se fazer com que a discriminação, neste aspecto, desapareça. 
 
 

A equiparação da licença paternidade à licença maternidade é de extrema importância, 

para que haja efetiva igualdade de direitos entre a figura paterna e materna, e, para que não 

haja discriminação, uma vez que o próprio prazo da referida licença já leva a uma 

discriminação por si só, além de impossibilitar a criança da convivência paterna 

especialmente no inicia de sua vida.  

Desta maneira, defende-se que deve ser estendido esse prazo cuja a finalidade é de 

dividir a responsabilidade e estabelecer uma convivência próxima nesse período importante 

para a família.  

Atualmente tramitam na Câmara dos Deputados vários projetos de lei para que seja 

regulamentada a licença paternidade, um deles é o Projeto de Lei 3.935/2008 que fora exposto 

em 28/08/2008 pela Senadora Patrícia Saboya, onde visa incluir os artigos 473-A e 473-C à 

Consolidação das Leis do Trabalho para que seja ampliado o prazo da licença paternidade no 

prazo de 15 (quinze) dias. 

Subsequentemente, outro projeto de lei exposto, é o de n° 4.853/2009, cujo prazo seria 

30 (trinta) dias, e apesar de serem prazos menores que o da mãe já demonstraria um avanço.  

Porém a alteração que necessita ordenamento jurídico brasileiro, num ideal, é que a 

licença paternidade seja equiparada à licença maternidade para que haja a efetiva igualdade 

social entre homens e mulheres. Ainda mais num período em que as famílias estão se 

organizando para se adaptarem a mudanças em seu meio, onde as obrigações e cuidados com 
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relação ao filho não recaiam apenas à mãe, posto que o pai também precisa ter esse direito de 

convivência próxima nesse período tão especial e importante para uma família.  

Nesse sentido, deve ser analisada a equiparação como fonte de custeio para garantir esse 

direito, pois hoje a licença paternidade é custeada pelo empregador, porém cabe ressaltar que 

a Previdência Social possui caráter contributivo e solidária, e nesse sentido homens e 

mulheres contribuem igualmente junto ao INSS. Logo da mesma maneira que a mulher possui 

garantia no período de licença também deverá resguardar ao homem tal direito. E, para a 

efetiva aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana não resta dúvidas de que o 

custeio da licença paternidade equiparada à licença maternidade deverá ser feita sob 

responsabilidade do INSS.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

 A equiparação da licença paternidade à licença maternidade tem como finalidade 

garantir o pleno desenvolvimento da criança, sua proteção integral, e também em relação ao 

pai que necessita estar nos primeiros meses de vida com o filho.  

No que diz respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 19, onde 

menciona que toda criança possui o direito de ser criada no seio familiar, para tanto tal 

cuidado nos primeiros meses de vida é de suma importância. Com base nisso, A igualdade 

entre homem e mulher no sentido de responsabilidade perante a família vem se transformando 

em uma necessidade social, mesmo que homens e mulheres tenham suas diferenças 

biológicas, posto que assim como a maternidade, a paternidade também é de extrema 

importância na vida da criança. 

A igualdade de gênero é um princípio constitucional, porém há de se falar que homens 

e mulheres possuem distinções físicas inquestionáveis, e por esse motivo, a lei assegura 

alguns direitos distintos a fim de atender o princípio da igualdade. Todavia, sabe-se que a 

mulher é um ser mais frágil, em razão disto o legislador estabelece vários sistemas normativos 

onde assegura uma melhor condição para o mercado de trabalho, mas de fato alguns destes 

atos normativos acabam gerando efeitos contrários, pelo fato de possuir proteções legais que 

não são conferidas aos homens acaba se tornando uma mão de obra menos interessante ao 

empregador.  
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Na ocasião em que, a mulher possui o direito de se afastar de suas atividades 

laborativas no prazo de cento e vinte dias e o homem por cinco dias, legitima-se a uma 

discriminação social no mercado de trabalho contra a mulher.  

A constituição Federal da República prioriza os direitos fundamentais, bem como o 

direito à proteção da infância, e por esse motivo os pais tem o dever de priorizar essa 

proteção, no mesmo sentido o Estado tem o dever que assegurar aos pais que eles tenham 

como proteger seus filhos, e chega-se à conclusão de que o Estado vem atribuindo esse dever 

de garantir o poder familiar destinando a licença paternidade equiparada a licença 

maternidade apenas nos casos em que a mãe vem a óbito no parto ou nos casos de pais 

adotantes, e analisando todo contexto, foi observado que resta evidente que o Direito a licença 

paternidade deve ter um período maior, ou seja, equiparado a licença maternidade. 

Diante de todo exposto, compreende-se que não deve ser mantida a 

desproporcionalidade entre as licenças, haja vista que a mãe possui um período de 120 dias, 

podendo alcançar 180 dias e o período da licença paternidade de 05 dias. A Licença 

maternidade não é objetivada apenas para a recuperação da gestante, mas também para 

aproximar e estreitar os laços familiares, e esse direito não pode ser afastado do pai.  

A licença paternidade equiparada a licença maternidade assegura a proteção ao filho, e 

ao próprio pai que necessita deste contato nos primeiros meses com o filho para p 

desenvolvimento de vínculo afetivo e paterno, e em proteção ao seu emprego e seu salário.  

Por fim, a equiparação da licença paternidade e licença maternidade se apresentam 

como necessária pelo que nos traz a CF/88, em proteção da família, a igualdade de gêneros, 

dignidade da pessoa humana e os direitos relacionados a personalidade destes indivíduos e 

adotando uma interpretação perante a CF/88, pautada nos princípios da isonomia resta claro 

que é necessário se fazer uma nova análise sobre os institutos da licença maternidade e 

paternidade, equiparando os prazos de duração de ambos, a fim de se alcançar a igualdade de 

gênero.  
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