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RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo explorar a equiparação da licença-maternidade e da 
licença-paternidade, cuja junção resultaria na chamada licença parental e ampliaria, na esfera 
do Direito do Trabalho, a empregabilidade feminina. Inicialmente, será realizada uma análise 
do modelo familiar e da divisão de trabalho entre os gêneros, resultantes da problematização 
evidenciada. Após este primeiro momento, serão apresentados os institutos presentes 
hodiernamente, bem como sua extensão aos novos paradigmas de parentalidade. Em razão 
das diferenças apresentadas entre as licenças, pretende-se elucidar a ofensa aos direitos 
humanos quando caracterizada a dignidade humana e o agravo aos princípios constitucionais 
de isonomia e da proteção integral à criança e ao adolescente. Relaciona, por fim, a temática 
da equiparação da licença-maternidade e paternidade nas relações de trabalho, explorando a 
aplicação da licença parental em países estrangeiros e apresentando as propostas legislativas 
em andamento no país. Conclui-se, desse modo, que a aplicação da licença parental 
auxiliaria na efetivação do poder familiar, de forma justa e igualitária entre os pais, bem 
como ajudaria a eliminar os preconceitos quanto à função produtiva da mulher, devido à sua 
natureza reprodutiva. 
  
Palavras-chave: Direito do Trabalho. Empregabilidade Feminina. Licença Parental. 
 
 
EQUIPING THE MATERNITY AND PATERNITY LICENSE: EFFECTIVENESS OF 

GENDER EQUALITY IN THE LABOR MARKET   
 
ABSTRACT 
 
This article aims to explore the equivalence of maternity leave and paternity leave, whose 
combination would result in the so-called parental leave, expanding, in the sphere of labor 
law, female employability. Initially, an analysis of the family model and the division of labor 
between genders will be carried out, resulting from the problematization evidenced. After this 
first moment, the institutes present today will be presented, as well as their extension to the 
new parenting paradigms. As a consequence of the differences presented between the 
licenses, it is intended to elucidate the offense to human rights, when human dignity is 
characterized, and the grievance to the constitutional principles of equality and full protection 
for children and adolescents. Finally, it lists the theme of equalizing maternity and paternity 
leave in labor relations, exploring the application of parental leave in foreign countries and 
presenting the legislative proposals underway in the country. It is concluded, therefore, that 
the application of parental leave would assist in the realization of family power, in a fair and 
equal way among parents, as well as helping to eliminate prejudices regarding the productive 
function of women, due to their reproductive nature. 
 
Keywords: Labor Law. Female employability. Parental leave. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 Ao longo da formação da sociedade brasileira, a mesma utilizou-se de estereótipos 

patriarcais, conservadores e machistas, quanto aos encargos dos homens e das mulheres no 

âmbito familiar. O homem, provedor do lar, era incumbido do trabalho e do sustento 

financeiro da família, enquanto à mulher, cuidadora da família, foram destinados os serviços 

domésticos e a criação dos filhos. Contudo, percebe-se que as desigualdades promovidas pela 

divisão de tarefas, no âmago privado, refletiram na vida pública das profissionais, colocando a 

mulher em condições inferiores em relação aos homens no mercado de trabalho, sendo 

incompatível com os novos papéis desempenhados pelos gêneros, bem como diante do 

surgimento de novos arranjos familiares.  

 Nesse cenário, há de se evidenciar o desequilíbrio entre homens e mulheres, enquanto 

pais, no exercício de suas funções profissionais, além da impossibilidade de construção de 

vínculo afetivo entre pai e filho e efetiva paternidade responsável. Tais dilemas surgem 

quanto à diferenciação de período, custeio e garantias das licenças existentes. 

 Assim, o presente trabalho possui como objetivo geral promover a igualdade de 

gênero no mercado de trabalho, através do emparelhamento dos institutos de licença 

maternidade e paternidade. Para tanto, os objetivos específicos da pesquisa são apresentar a 

discrepante divisão de tarefas; evidenciar as diferenças dos institutos e suas recentes 

modificações; bem como demonstrar as ofensas a princípios constitucionais de isonomia,  

dignidade da pessoa humana e proteção integral à criança e ao adolescente, com o intento de 

sugerir a equiparação das licenças em período, custeio e garantias, surgindo assim o novo 

instituto de licença parental, além de evidenciar a comparação com outros países e apontar 

propostas legislativas. 

 Em relevância, dedica-se o presente artigo discutir um tema atual e impactante, em 

termos familiares, sociais e econômicos, evidenciando mudanças na sociedade atual, quanto 

ao poder familiar eficaz e à igualdade de força de trabalho entre os gêneros, fazendo-se mister 

sua extensão a institutos com denominação e apontamentos legais obsoletos, ou, no presente 

caso, com a proposta de transformação em instituto contemporâneo.  

 Diante desta temática, e visando uma melhor acepção, o trabalho foi demarcado em 5 

(cinco) capítulos. No primeiro capítulo, foram apresentados o modelo familiar e a divisão de 

trabalho entre gêneros, com a análise de evolução histórica. No segundo, procurou-se elucidar 

as licenças existentes no ordenamento jurídico brasileiro, a licença-maternidade e paternidade, 

buscando expor suas diferenças, particularidades e novos paradigmas. No quarto capítulo, 
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foram elucidadas as ofensas e violações ao princípio da proteção integral à criança e ao 

adolescente, bem como ao princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana. Concluindo 

assim, com o quinto capítulo, que visa demonstrar as perspectivas sociais ao tema e sugestões, 

utilizando a equiparação entre a licença-maternidade e paternidade e apresentando a 

experiência em outros países e as expectativas legislativas que tramitam no Brasil. 

 

 

2 DO MODELO FAMILIAR E A DIVISÃO DE TRABALHO ENTRE GÊNEROS 

 
 O modelo familiar brasileiro é inspiração dos moldes romano e religioso do 

cristianismo, onde o patriarca detinha o poder de vida, morte e propriedade sobre sua esposa e 

filhos. Logo, o patriarcado era o regime da dominação e exploração das mulheres pelos 

homens, mas é objeto de evolução perante a sociedade atual. Entretanto, o autor alerta que 

“em geral, pensa-se ter havido primazia masculina no passado remoto, o que significa, e isto é 

verbalizado oralmente e por escrito, que as desigualdades atuais entre homens e mulheres são 

resquícios de um patriarcado não mais existente ou em seus últimos estertores”. (SAFFIOTI, 

2004, p. 44-46). 

 Embora haja trabalho para a mulher, realizado em vários âmbitos, somente com o 

expressivo emprego de mão de obra assalariada na indústria é que se passou a falar em 

direitos trabalhistas, e a imposição de gênero ao trabalho. (CALIL, 2007, p.23). Assim, em 

análise à Revolução Industrial e ideias da Revolução Francesa (liberdade, igualdade e 

fraternidade), Wollstonecraft (2016, p. 8; 91-101) evidencia, em 1792, a inconsciente e injusta 

subjugação da mulher diante da promulgação da Constituição Francesa, pois seus ideais não 

se estendiam a todos os seres humanos, sendo o gênero feminino da época excluído em 

termos de cidadania, por ausência de razão.  

Devido à deficiência de estudo e de direitos que eram exclusivos aos homens, a única 

educação que recebiam era romantizada, baseada na fragilidade do sexo. Entretanto, o autor 

se declara contra o confinamento de suas parceiras aos afazeres domésticos, à opressão, à 

inferioridade na sociedade, sustentando, para tanto, a independência econômica da mulher e a 

possibilidade de acesso à educação. (WOLLSTONECRAFT, 2016, p. 8; 91-101). 

 No Brasil, em análise histórica às constituições, há de se destacar a de 1934, que 

instituiu normas de proteção ao trabalhador pela primeira vez, entre elas, a garantia de jornada 

diária de oito horas, o descanso semanal, as férias anuais remuneradas, a igualdade de salário 

entre homens e mulheres, a proibição de trabalho feminino em atividades insalubres, a 



7 
 

assistência médica e sanitária à gestante, o salário-maternidade e a licença-maternidade. A 

Constituição outorgada de 1937, conhecida como ditatorial, omitiu a garantia de emprego à 

gestante, assim como não prestigiou a isonomia salarial entre os gêneros, embora trouxesse o 

princípio da igualdade de todos perante a lei. (SÁ, 2017). 

 Linearmente, em 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho compilou leis esparsas e 

inovou no texto quanto ao direito individual e coletivo do trabalho. Abordou assuntos 

relativos à proteção do trabalho da mulher (duração, condições, métodos e locais de trabalho, 

trabalho noturno, períodos de descanso, proteção à maternidade e penalidades), demonstrando 

preocupação quanto à sua saúde, moral e capacidade reprodutiva. Calil (2007, p. 38) 

demonstra que tais direitos, inovadores somente às mulheres da época, caracterizavam ônus 

ao empregador e soavam como uma proibição à sua contratação, o que levou à segregação e à 

condenação das mulheres a empregos menores.  

 Já a Constituição de 1946 nada inovou quanto aos direitos das mulheres, 

deferentemente da Carta de 1967, que introduziu a proibição de critérios de admissão 

diferentes por motivo de sexo, cor ou estado civil. Já nesta década, há de se ressaltar o êxodo 

rural e o crescente processo de industrialização do Brasil, decorrentes do fim da Segunda 

Guerra Mundial. (CALIL, 2007, p. 44; 47-48). Desta maneira, Calil (2007, p. 48) evidencia 

que as relações familiares na cidade ficaram mais flexíveis, surgindo a ideia de um 

trabalhador individual, em busca de seu sustento, saindo de cena a ideia centralizadora da 

família rural. 

 Surge então a atual Constituição Federal de 1988, chamada de cidadã, fruto e 

expressão da nova realidade social do país, que vivia uma redemocratização após o término 

do regime militar. Com amplas liberdades civis, direitos e garantias individuais, surge 

também novas relações jurídicas.  Não obstante fosse inovadora, a vigente Constituição 

ainda propiciou o alijamento feminino do mercado de trabalho, em virtude de retrógrados 

valores quanto à divisão do modelo familiar ideal. Logo, verifica-se que o sexismo prejudica 

homens, mulheres e filhos e, consequentemente, as suas relações familiares e profissionais.  

 

3 DAS LICENÇAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

3.1 DA LICENÇA MATERNIDADE E DO AUXÍLIO MATERNIDADE 

 

 No Brasil, há menção de proteção à maternidade com o Decreto Federal nº 16.300 de 

21/12/1923 (BRASIL, 1923), que facultava o repouso de 30 dias antes e após o parto. Após, 
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houve a ratificação da Convenção nº 03/1919 da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) em 1934, que previa o afastamento de 6 (seis) semanas após o parto (OIT, 1934). Já em 

1943, a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) garantiu à gestante o afastamento de 4 

semanas antes e 8 semanas depois do parto, como proteção à maternidade (BRASIL, 1943), 

posteriormente, como direito constitucional, garantido à empregada gestante, com previsão 

pela Constituição Cidadã de 1988, através do art. 7º, inc. XVII (BRASIL, 1988), como direito 

social, bem como também hoje é assegurado pelo art. 392 da Consolidação Das Lei do 

Trabalho (BRASIL, 1943), o afastamento do trabalho pelo período de 120 (cento e vinte) dias, 

sem que haja prejuízo do vínculo empregatício e de seu salário.  

 A referida licença possui como princípios basilares o melhor interesse da criança e do 

adolescente, como forma de evidenciar a doutrina da proteção integral, onde os mesmos 

passaram a ser objeto de proteção. Amin et al. (2019, p. 82) evidencia que os princípios 

determinam a primazia das necessidades dos tutelados como critério de interpretação da lei, 

deslinde de conflitos ou para a elaboração de futuras regras.   

 A proteção é garantida, via jurídico-constitucional ou infraconstitucional, aos filhos 

biológicos ou adotados, conforme art. 392-A, §5º da CLT (BRASIL, 1943),  e ao natimorto, 

conforme art. 343, §1º, da Instrução Normativa do INSS nº 77 (BRASIL, 2015), onde a 

extensão se deu sob o argumento de período de aclimatação e adaptação à nova família, sendo 

indispensável as figuras da mãe e do pai, afastando premissas de que o referido instituto 

assegura apenas a proteção da mãe, de sua prole ou a amamentação, garantindo os cuidados 

ao novo membro da família, independentemente de vínculo gestacional, da idade da criança/ 

adolescente ou do nascimento com vida do bebê.  

 Em relação à prorrogação da licença-maternidade, as servidoras públicas de alguns 

estados brasileiros gozavam da licença de 180 (cento e oitenta) dias, todavia, o benefício não 

era estendido às trabalhadoras celetistas. Assim, com o intuito de equiparação, entre setor 

público e privado, a Lei nº 11.770/2008 (BRASIL, 2008), oriunda de um projeto de lei de 

autoria da Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE), estipulou a criação do Programa Empresa 

Cidadã. (BRASIL, 2008).  

 O intuito do legislador era a dilatação da licença-maternidade de 120 (cento e vinte) 

para 180 (cento e oitenta) dias, mediante a concessão de incentivo fiscal às empresas 

aderentes, ou seja, os 60 dias adicionais de licença são pagos pelo empregador, que poderá 

deduzir do Imposto de Pessoa Jurídica o valor total pago a título de benefício, a cada período 

de apuração, restringindo, entretanto, a adesão à pessoa jurídica enquadrada no lucro real. 

 Entretanto, a protelação é devida desde que a empresa empregadora esteja cadastrada e 
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a empregada deve solicitar a prorrogação até o final do primeiro mês após o parto. Ainda, 

como requisitos, a mãe não deve exercer atividade remunerada durante o período, bem como 

manter a criança sob seus cuidados, não destinando a mesma a creches ou instituições 

similares. Desta maneira, é possível identificar como principal objetivo da ampliação, o 

vínculo maternal com a criança, de forma a seguir a orientação mínima, de 06 (seis) meses de 

amamentação, da Organização Mundial da Saúde.   

 Enquanto a licença-maternidade é o período de afastamento laboral, tem-se que o 

salário-maternidade, com natureza jurídica de benefício previdenciário, refere-se ao valor 

recebido pela empregada durante o período de licença. Assim, o salário-maternidade é 

custeado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, ou seja, às seguradas ao Regime Geral de 

Previdência Social, tendo previsão no artigo 71º da Lei nº 8.213/91. (BRASIL, 1991). 

 Em relação ao custeio, Martins (2012, p. 622) relembra que, inicialmente, era o 

empregador que pagava o período de afastamento e, como consequência, ocorria a escassez de 

contratação de mulheres. Ainda, segundo o autor, a alteração legislativa sobreveio com a 

promulgação da Convenção nº 03, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), de 1919 

(Decreto 51.627/1962) e pela ratificação da Convenção nº 103, da OIT, de 1952 (Decreto 

58.020/66), que previam que o empregador não deveria ficar responsável pelo custo das 

prestações devidas à mulher que emprega, devendo as mesmas ficarem a cargo de um sistema 

de seguro social. (OIT, 1952; OIT, 1962).  

 Martins (2012, p. 622) evidencia que somente com a Lei nº 6.136/1974 é que o salário 

maternidade adquiriu caráter previdenciário, ficando o custeio englobado no percentual de 

20% que as empresas recolhem sobre a folha de pagamento (§1º do art. 3º da Lei 7.787/1989 

e inciso I, do art. 22, da Lei 8.212/1991). Entretanto, a empresa “adianta” o salário 

maternidade à empregada, compensando os valores na guia de recolhimento previdenciário. 

Para as demais seguradas, o pagamento será realizado diretamente pelo INSS. 

 Entretanto, é mister revelar o recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal, em sede de Recurso Extraordinário (RE 576.967 - Tema 72), que declarou a natureza 

previdenciária e não remuneratória do benefício, não estando sujeito mais à contribuição 

previdenciária patronal de 20% sobre a folha de salários. Assim, o entendimento contraria a 

disposição ao art. 28, §2º, e parte final do §9º, da Lei 8.212/91 (BRASIL, 1991), onde há 

previsão que o salário-maternidade compõe o salário de contribuição, todavia, seria 

considerado uma nova fonte de custeio, não prevista pelo artigo 195, I, "a", da Constituição 

Federal (BRASIL, 1988), portanto, inconstitucional.  
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Embora tratado pelos votos divergentes como questão meramente tributária, há de se 

ressaltar a diminuição de encargos ao empregador, contribuindo assim para a concretização da 

isonomia no mercado de trabalho. Nas palavras de Martins (2012, p. 622): 

[...] a lei não pode impor esse ônus ao empregador, inclusive com o objetivo 
de evitar a discriminação do trabalho da mulher [...]. A conjugação dessas 
regras importa indiretamente a proteção do mercado de trabalho da mulher, 
pois, se o empregador tiver de pagar o salário da empregada no período de 
gestação e após parto, não irá contratar mulheres [...]. 

 

 Ainda, com o advento da licença-maternidade, a gestante empregada, por tempo 

determinado ou indeterminado, mesmo sem ciência do estado gravídico pelo empregador, faz 

jus à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, 

assegurada pelo art. 10, inciso II, alínea “b” do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (BRASIL, 1988), pela Súmula 244, do Tribunal Superior de Trabalho (TST, 

2012) e pelo artigo 391-A, da CLT (BRASIL, 1943). Tal instituto, veda a dispensa arbitrária 

ou sem justa causa, como forma de proteção maternal e de segurança de emprego.  

 

3.2 DA LICENÇA-PATERNIDADE 

 

 Inicialmente, a licença-paternidade, como direito trabalhista, foi garantido pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (1943), e através da inclusão pelo Decreto-lei nº 229, de 

28.2.1967 (BRASIL, 1967), que o prevê em seu art. 473, inciso III, 1 (um) dia, sem prejuízo 

ao salário, durante a primeira semana após o nascimento do filho. Tal previsão, ainda sem 

denominação de licença-paternidade, possibilitava ao pai faltar ao trabalho, em dia útil, para 

realizar o registro civil da criança, sendo uma aplicação utilitarista e sem previsão de vínculo 

afetivo. 

 Em 1988, a Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XIX (BRASIL, 1988), 

denominou a licença-paternidade, que deveria ser fixada por Lei Complementar, e até que esta 

fosse disciplinada, foi estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias, conforme §1º, art. 10º dos Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias. (BRASIL, 1988). 

 Para Mendes et al. (2018, p. 1152-1153) o prazo inicia-se com a data do parto se não 

houver prestação de serviços, ou no dia posterior, sem distinção de dia útil ou não útil, sendo, 

pois, contados em dias corridos e em caso de coincidência com outra hipótese de interrupção 

de contrato, a licença é postergada, a fim de evitar cumulação de direitos.  
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 Em 2008, através da Lei nº 11.770/2008 (BRASIL, 2008), alterada posteriormente 

pela Lei nº 13.257/2016 (BRASIL, 2016b), foi estabelecido o Programa Empresa Cidadã, 

possibilitando a prorrogação de 15 (quinze) dias da licença-paternidade, desde que cumpridos 

requisitos de aderência da empresa, requerimento pelo empregado, no prazo de 02 dias após o 

parto, e comprovada a participação do pai em atividades ou programa de paternidade 

responsável. Visando igualar o direito adquirido pelos pais de iniciativa privada, houve 

extensão do programa aos servidores públicos, sendo para estes a prorrogação automática, 

conforme Decreto nº 8.737, de 03 de maio de 2016 (BRASIL, 2016a), assim como o 

elastecimento é aplicável ao adotante. 

Já em 2017, através da Lei nº 13.467/2017 (BRASIL, 2017), com a “Reforma 

Trabalhista”, a licença-paternidade não sofreu alterações significativas, todavia, reputa ilícita 

a negociação coletiva que vise a suprir tais direitos, conforme inciso XIV, artigo 611-B, da 

CLT. (BRASIL, 1943). Ademais, a supremacia de acordos coletivos sobre as normas, poderia 

visar a elasticidade da licença. O legislador trouxe ainda, pela redação do artigo 392-B, da 

CLT, a possibilidade de gozo de licença-maternidade pelo período de 120 (cento e vinte) dias, 

em casos de falecimento da genitora, durante ou após o parto, ao companheiro sobrevivente, 

desde que a criança não faleça, tampouco seja abandonada. Ainda, com o art. 392-C, da 

referida lei, o pai adotante faz jus aos benefícios (art. 392-A e art. 392-B) em caso de guarda 

judicial ou adoção, uma conquista ao vínculo paterno. (BRASIL, 2017).  

 Diferentemente da licença-maternidade, na licença-paternidade o ônus pela 

remuneração do empregado neste período é do empregador. Assim, não se trata de auxílio 

previdenciário, por não constar na proteção e no rol de espécies de benefícios previstos no art. 

201 da Constituição Federal e art. 18 da Lei nº 8.213/91 (BRASIL, 1991). Ainda, não é esta 

tutelada por garantias como a estabilidade provisória. 

 

3.3 AS LICENÇAS E OS NOVOS PARADIGMAS DE PARENTALIDADE 

 
 Hodiernamente, o conceito de família vem evoluindo, através da superação de 

estereótipos de gênero, onde os personagens de homem-provedor e mulher-cuidadora, no 

âmbito familiar, cedem lugar à distribuição de tarefas, à parentalidade responsável e solidária 

quanto ao poder familiar. Já no âmbito laboral, as figuras de mulher-frágil e do homem-forte, 

desde que resguardadas suas características físicas e funções biológicas, garantidas por lei, 

insurgem por novos papéis desempenhados, atuando como parceiros democráticos e 

igualmente atuantes no mercado do trabalho. 
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 Tal dinamicidade das relações humanas e, consequentemente, o instituto familiar, 

gerou alterações. Desta maneira, as relações jurídicas devem acompanhar as mutações, de 

forma a atender à demanda da sociedade. Assim, a adequação é evidenciada por Miguel Reale 

(2002, p. 534), que apresenta o direito em três dimensões, sendo elemento normativo, 

disciplinador de comportamentos individuais e coletivos, pressupondo sempre uma dada 

situação de fato, referida a valores determinados. 

 Diante da integração e dependência dos três elementos, quais sejam: o aspecto 

positivado do direito; aspecto fático e aspecto axiológico, há de se demonstrar, assim, como a 

mutação constitucional sobre o art. 7º, inciso XVIII (BRASIL, 1988), onde encontra-se 

superada a retrógrada concessão da licença somente à gestante, já que os institutos aqui 

aventados encontram-se em disparidade com a realidade da sociedade. Conforme Reale: 

se a regra jurídica não pode ser entendida sem conexão necessária com as 
circunstâncias de fato e as exigências axiológicas, é essa complexa condicionalidade 
que nos explica por que uma mesma norma de direito, sem que tenha sofrido 
qualquer alteração, nem mesmo de uma vírgula, adquire significados diversos com o 
volver dos anos, por obra da doutrina e da jurisprudência. É que seu sentido 
autêntico é dado pela estimativa dos fatos, nas circunstâncias em que o intérprete se 
encontra. Um mesmo artigo do Código Civil pode ter importado uma consequência 
em 1920, com a qual não se harmoniza a consequência de nossos dias. As palavras 
são as mesmas, mas a estimativa varia, condicionada pelo advento de novas 
circunstâncias [...]. (REALE, 2002, p. 582-583). 
 

  

Em relação à união homoafetiva, embora haja reconhecimento e vedação quanto à 

recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em 

casamento estabelecida pela Resolução nº 175/2013 (CNJ, 2013), as decisões que concedem a 

licença-maternidade ou paternidade aos casais de mesmo sexo são deferidas por analogia, 

facultado ao magistrado, mediante o princípio de livre convencimento motivado, não havendo 

parametrização material para o julgamento.   

 Ainda, em relação à adoção ou guarda judicial conjunta, o §5º do art. 392-A da CLT 

(BRASIL, 1943), estabelece que apenas um dos adotantes ou guardiões fará jus ao benefício, 

entendendo-se, assim, mais uma vez, por analogia, que em hipótese de um casal formado por 

duas mulheres, apenas uma fará gozo da licença-maternidade. Assim, diante de um casal 

formado por dois homens, poderia-se entender que a um dos adotantes seria concedido apenas 

o prazo de 05 (cinco) dias, o que apresenta disparidade e ausência de proteção ao infante.  

 Da mesma forma, não obstante à alteração e inclusão do art. 392-A da CLT (BRASIL, 

1943), quanto a conceder o benefício à mãe empregada adotante ou detentora de guarda 



13 
 

judicial, a referida lei nada mencionou, em caso do monoparentalidade, exercida pelo pai 

adotante ou guardião.  

 Com relação à adoção, a nova redação do art. 71-A da Lei nº 8.213/91 (BRASIL, 

1991), determina que o salário-maternidade seja concedido ao segurado, e não apenas à 

segurada, que adotar ou obtiver a guarda. Assim, houve equiparação de direito para homens e 

mulheres adotantes ou obtentores de guarda. 

 Em suma, os novos arranjos evidenciam a dissonância com a obsoleta, ausente e 

negligente legislação pátria, quanto à entidade familiar e seus membros, que hoje é 

reconhecida como grupo social, fundada em laços de afetividade e cujos consortes podem 

dispor de planejamento familiar, disposto pela Lei nº 9.263/1996 (BRASIL, 1996), de modo 

que o Estado deve promover não apenas o atendimento global e à saúde, mas também garantir 

direitos iguais de constituição. Assim, o desdobramento e o alcance integral aos cidadãos é o 

que é esperado e pode ser promovido com as devidas alterações das licenças. 

 

4 DA OFENSA AOS DIREITOS HUMANOS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 
4.1 DA DIGNIDADE HUMANA 

 
 No tocante às diferenças estabelecidas entre as licenças-maternidade e paternidade, há 

de se verificar a ofensa ao princípio da dignidade humana, como direito fundamental e 

humano, uma vez que o pleno exercício das funções de cada membro familiar sofre distorções 

em âmbito interno e externo, analisando seu desdobramento no mercado de trabalho pelos 

pais e, principalmente, pela figura da mulher. 

 O conceito de dignidade, conforme evidencia Mazzuoli (2019, p. 21), é apresentado ao 

art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que prevê que “todas as 

pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e 

devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade” (ONU, 1948).  

Trata-se de núcleo fonte de todos os demais direitos fundamentais de um cidadão, 

sendo tratada como direito humano, indivisível e não sucedido de gerações. O comando, 

presente em Tratados Internacionais, ratificados pelo Brasil, está presente como fundamento 

do Estado Democrático de Direito, no inciso III, art. 1º e inciso IV, art. 3º da Constituição 

Federal de 1988. (BRASIL, 1988). 

 Sarlet (2011, p. 19-23) estabelece que dignidade se trata de valor não mensurável 

economicamente, inerente e irrenunciável a cada ser humano, portanto, justa é a sua tutela 
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jurídica, de forma a se desenvolver individualidade e se enquadrar no processo de interação 

social (comunhão). Ainda, o autor enfatiza que a noção de dignidade da pessoa humana é 

objeto de reconstrução e repactuação, uma qualidade a ser conquistada e respeitada pelo poder 

estatal e pela comunidade, de forma a promover condições existenciais mínimas.  

 Destarte, sendo princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro, a dignidade 

permeia as relações humanas, não apenas o indivíduo, mas atingindo o ambiente familiar e o 

desenvolvimento individual e a solidário entre os seus membros. Verifica-se, portanto, que 

digno é o desenvolvimento sadio da prole para merecer maior participação da figura paterna, 

exercendo o poder familiar, bem como sua corresponsabilidade parental, com a equiparação 

das licenças. 

 Ainda, contemplando a atuação dos pais, enquanto profissionais, no mercado de 

trabalho, as disparidades entre as licenças existentes devem ser sanadas, de forma a promover 

a efetiva e digna participação feminina no mercado de trabalho, sem preconceitos ou 

sobrecargas. 

 

4.2 DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA 

 
 Da mesma forma e relevância, é preciso verificar o agravo ao princípio da isonomia 

entre os pais e os profissionais, enquanto detentores do poder familiar e beneficiários das 

licenças existentes. 

 Tal princípio foi estabelecido com a Revolução Francesa (liberdade, igualdade e 

fraternidade), e após, em âmbito internacional, apresentado pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948) em seu art. 1º (ONU, 1948). Todavia, sua internacionalização 

mostrou-se insuficiente, genérica, geral e abstrata, fazendo-se necessária a especificação do 

sujeito de direito, com suas próprias peculiaridades, o que, por conseguinte, originou grupos 

vulneráveis como as mulheres, os idosos, as crianças e adolescentes, as pessoas com 

deficiência, os consumidores, etc. A igualdade, neste caso, se dá pela diferença e transita de 

uma igualdade abstrata e geral, dignidade concreta. (PIOVESAN, 2019, p. 20-21). 

 Nesse sentido, há de se destacar as palavras de Mary Wollstonecraft (2016) com sua 

defesa, não apenas pela igualdade entre os gêneros, mas sua luta pela inclusão de status de 

cidadã à metade da sociedade da época, as mulheres, enclausurada pela vida doméstica e com 

a proibição de acesso à educação formal, fazendo-as dependentes e submissas ao patriarcado, 

enquanto a Constituição Francesa promovia uma falácia de igualdade: 
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deve-se estabelecer mais igualdade na sociedade, caso contrário, a moralidade nunca 
ganhará terreno; e tal igualdade virtuosa não se assentará com firmeza, mesmo 
quando fundada sobre uma rocha, se metade da humanidade estiver acorrentada ao 
fundo pelo destino, porque ela será continuamente minada pela ignorância ou pelo 
orgulho. (WOLLSTONECRAFT, 2016, p. 180). 
 

  

Outrossim, a Constituição Federal de 1988, promulgada sob a premissa de Estado 

Democrático de Direito, onde o poder emana do povo, determina, em seu art. 5º, inciso I, 

como direito fundamental, a igualdade entre os indivíduos, sem distinção, igualando assim os 

direitos e deveres entre os indivíduos. (BRASIL, 1988). Piovesan (2019, p. 286) evidencia a 

instituição do princípio da aplicabilidade imediata, na Constituição atual, com o intuito de 

reforçar a imperatividade das normas que traduzem direitos, liberdades e garantias 

fundamentais, nos termos do art. 5º, § 1º. (BRASIL, 1988). É forma de realçar e assegurar a 

força dirigente e vinculante dos direitos e garantias de cunho fundamental, ou seja, fita tornar 

tais direitos prerrogativas diretamente aplicáveis pelos Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário, de forma a dissociar a discriminação e distinção.  

 Há de se observar o estabelecimento de igualdade formal no caput do art. 5º da 

Constituição Federal, assim como premissas para a igualdade material, com intuito de 

proteção da mulher e seu ambiente de labor, como por exemplo, a proibição de diferença de 

salários, de função e de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, conforme 

estabelece o art. 7º da Constituição Federal e seu inciso XXX.  (BRASIL, 1988). 

Diferentemente do que é apresentado ante a desproporção das licenças em comento, 

afrontando dispositivos constitucionais que visam o tratamento isonômico a todos os gêneros. 

 Sarlet evidencia que: 

[...] a Constituição exige um tratamento igual em situações substancialmente iguais, 
proibindo discriminações arbitrárias, de tal sorte que uma intervenção no direito de 
igualdade se verifica apenas quando se estiver diante de um tratamento igual de 
situações essencialmente desiguais ou de um tratamento desigual de situações 
essencialmente iguais. (SARLET, 2019, p.769). 

  

Desta maneira, como prevê Tavares (2020, p. 577), os tratamentos diferenciados 

podem estar em plena consonância com a Constituição, conforme o princípio da justiça. A 

igualdade pressupõe a comparação, não fazendo sentido a sua aplicação entre institutos ou 

indivíduos incomparáveis. Desta maneira, estando superado o entendimento quanto à 

disposição biológica, e estando pautado pelo poder familiar igualitário, há de se demonstrar 

que a equiparação das licenças é medida eficaz, de forma a cumprir preceito constitucional. 
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Assim, a aplicação da lei, deve se pautar em critérios razoáveis ao caso concreto, sob pena de 

se configurar discriminação, se adequando às situações e aos fins. 

 

4.3 DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

 Estando o instituto da família protegido pela Constituição Federal, em seu art. 226 

(BRASIL, 1988), insta salientar que incumbe à mesma o dever de proteção da criança e do 

adolescente, além de garantir a plena convivência familiar, conforme disposição da lei maior, 

ao art. 227 (BRASIL, 1988) e art.  4º e 16º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

Lei nº 8.069/90. (BRASIL, 1990).   

 A evolução da entidade familiar, também derrogou o “pátrio poder”, no entendimento 

de Madaleno (2018, p. 903), instituindo o poder familiar, com a Constituição Federal de 1988, 

de forma a trazer solidariedade e paridade entre os consortes e suas obrigações, 

desaparecendo a ideia de supremacia do marido e a função de mera colaboradora à mulher na 

relação. 

 Ainda, o poder familiar permitiu aos pais deixar o exercício de posse e domínio aos 

filhos, assumindo o dever natural e legal de proteção da sua prole. Em meio a democratização 

da família, a antiga expressão não era compatível e apropriada diante do princípio de proteção 

integral dos filhos. Tal princípio, interpretado em consonância com o princípio da dignidade 

da pessoa humana, os faz sujeitos de direito, dotados de sentimentos, necessidades e emoções 

em desenvolvimento. (AMIN et al., 2019, p. 529-530).  

 Conforme Diniz (2010, p. 148-150) a execução do cuidado deve se dar de forma 

responsável, conjunta ou unilateral, mesmo diante da dissolução da sociedade conjugal. 

Ainda, como forma de preconizar o melhor interesse da prole, tal poder pode ser suspenso ou 

destituído, sendo ainda, em caso de omissão, ensejador de danos emocionais, merecedores de 

reparação. 

 Superado o entendimento quanto às novas modalidades familiares, em tópico anterior, 

destarte é a abrangência da obrigação protecionista familiar em ofertar os direitos à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.         

 Destarte, com a proteção à maternidade, e a determinação da licença-paternidade, o 

objetivo das licenças é assegurar ao descendente o cuidado devido ao seu crescimento, sendo 
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momento o oportuno para estabelecer laços e relações afetivas. Como instrumentos de direito 

fundamental e de cunho social, surge assim, também, uma responsabilidade ao Estado, de 

forma a criar e executar políticas públicas para tal fim, e a sociedade passa a ter uma 

responsabilidade sobre o cidadão, os seus direitos, sua qualidade e manutenção da vida. 

 

5 PERSPECTIVAS SOCIAIS E SUGESTÕES 

 

5.1 A EQUIPARAÇÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE E PATERNIDADE NAS 

RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

 Diante da demonstração de diferenças quanto ao período, fonte de custeio, ausência de 

normas específicas, bem como de novas formações familiares, e demonstrados os direitos 

humanos e constitucionais infringidos, há de se verificar que as licenças carecem de revisão 

legislativa, a fim de acompanhar a sociedade atual. 

 Primeiramente, há de se destacar a incongruência quanto à proteção designada à 

maternidade, exposta pelo art. 201, inciso II da Constituição Federal, e também elencada 

como direito social, no art. 6º da referida norma. (BRASIL, 1988). Verifica-se, assim, a 

ausência de menção à paternidade, uma vez que a evolução do poder familiar já se mostra 

adequada à realidade de divisão de tarefas e cuidados, entre pais e mães, pois conforme 

elucida Diniz (p. 148, 2010), “a cada um dos consortes e a ambos simultaneamente incumbe 

zelar pelos filhos”, sendo exercido com exclusividade por apenas um deles, na falta ou 

impedimento do outro, conforme artigo 1.631 do Código Civil. (BRASIL, 2002) .  

 Conforme já citado, a garantia provisória de emprego, enquanto estabilidade, também 

é conferida apenas à mulher, mesmo que seu fundamento seja para a proteção à vida do 

nascituro, cujos cuidados serão exigidos por ambos os pais, e não apenas a um dos sexos. 

Ainda, sua determinação visa garantir o emprego, entretanto, seu efeito contrário causa 

repulsa na contratação de profissionais do sexo feminino ou, até mesmo, com a demissão 

destas após o fim do benefício.  

É o que aponta estudo da Fundação Getúlio Vargas, com base em dados do extinto 

Ministério do Trabalho, com base no setor privado, que demonstrou que até 2016, 50% 

(cinquenta por cento) da profissionais estavam fora do mercado de trabalho após o início da 

licença maternidade; sendo que a maior parte das colaboradoras foram demitidas sem justa 

causa, tendo em vista a cultura de responsabilização compulsória de criação dos filhos 

incumbida exclusivamente, muitas vezes, à mulher, o que pode demandar ausências futuras no 
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ambiente de trabalho, diante da falta de local para deixar a criança ao retorno das atividades, e 

acordos de rescisão contratual para acesso ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

(FGTS). (REVISTA MARIE CLAIRE, 2017). 

 Assim, diante de tais diferenças, e visando a função reprodutiva e produtiva, enquanto 

mulher e profissional, bem como sanar as desigualdades no âmbito doméstico e do mercado 

de trabalho, a equiparação das licenças mostra-se eficaz, de forma a unifica-las em uma 

nomenclatura adequada, qual seja: a de licença parental. A respeito da isonomia no mercado 

de trabalho, é mister detalhar a ausência de ratificação brasileira quanto à Convenção 156 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), cujo intento é promover a igualdade de 

oportunidades e tratamento para os trabalhadores com responsabilidades familiares, 

preconizando que os Estados-Membros devem "conscientizar-se da necessidade de mudança 

no papel tradicional tanto do homem como da mulher na sociedade e na família, para se 

chegar à plena igualdade entre homens e mulheres”. (OIT, 1981). 

 A integração, como proposta, se daria ao período de duração equivalente, e não com a 

desproporção elevada que se tem hoje, separados os direitos femininos e masculinos em 115 

(cento e quinze) dias. Assim, os 120 (cento e vinte) dias já existentes na licença maternidade, 

sendo o máximo de concessão, seriam disponíveis para ambos os genitores ou adotantes, 

podendo ainda ser divididos em períodos menores, ou concedidos concomitantemente para os 

trabalhadores, fruto da extensão do planejamento familiar, exposto na Lei 9.263/96 (BRASIL, 

1996), bem como o financeiro, estendido a uma proteção de direito social. 

 Em relação ao custeio, que hoje também é motivo de desigualdade, mostra-se razoável 

que a referida licença parental seja custeada e protegida pela previdência social, haja vista que 

não seria igualitário promover fontes diversas ou desproteger direitos iguais, como são hoje as 

licenças-maternidade e paternidade. Ademais, diante da discussão quanto à natureza do 

benefício da licença-maternidade, aqui já superada, há de se destacar a conquista através do 

julgamento do RE 576.967, perante o STF, referente ao Tema 72, com a retirada da 

contribuição previdenciária patronal de 20%, o que se estenderia a licença proposta, 

diminuindo os encargos do empregador e promovendo a equiparação no mercado de trabalho 

entre os sexos (BRASIL, 2020). 

 Castro e Lazzari (2020, p. 79) evidenciam que a Previdência Social possui como 

principal finalidade a proteção da dignidade da pessoa humana, sendo o princípio da 

solidariedade social o responsável pela cotização coletiva em prol de todos os contribuintes. 

Ainda, em se tratando de caráter contributivo, conforme previsão constitucional do inciso VI, 

art. 194 (BRASIL, 1988), Amado (2017, p. 32) salienta que a aplicação da universalidade 
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previdenciária é subjetiva e mitigada, sendo necessária a contributividade, limitando-se aos 

beneficiários do seguro e não atingindo toda a população. Destarte, parece justo, que ambos 

os sexos, como contribuintes da seguridade social, gozem dos mesmos benefícios, em 

igualdade, enquanto usuários do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 

 Não há que se falar em onerosidade econômica aos cofres públicos sem que haja 

observância aos princípios regedores e estudos específicos, de forma a não ocluir a mudança 

proposta. Arranjos podem ser compostos, observada a reserva do possível e o princípio da 

diversidade da base de financiamento, que busca múltiplas fontes. Ainda, de forma a alcançar 

equidade no custeio, pode se citar, a exemplo, a recente alteração sofrida nas alíquotas do 

INSS, aprovadas na Reforma da Previdência, com a Emenda Constitucional nº 103, que 

objetivaram a isonomia, tendo em vista a diferenciação em faixas de remuneração, de forma 

semelhante ao cálculo de Imposto de Renda (BRASIL, 2019). A alteração, com alíquotas 

progressivas, foi no intento de promover variedade, justiça e ajuste fiscal dos cofres públicos, 

em quem ganha menos, contribui menos, e quem ganha mais, contribui mais, ou seja, a 

promoção da igualdade com medidas desiguais. 

 Ainda, a exemplo do Programa Empresa Cidadã, onde a adesão confere às empresas 

benefícios fiscais, tais como a dedução de impostos, bem como o abatimento de imposto de 

renda, tal benesse, mesmo que ínfima ou parcial, poderia ser utilizada como incentivo à 

proposta, que beneficiaria a todos os contribuintes da seguridade social. Todavia, tal 

programa, instituído pela Lei nº 11.770/2008 (BRASIL, 2008), possui assentimento 

facultativo, e tais benefícios tributários atingem apenas as empresas optantes pelo lucro real, 

um total de 22.432 organizações, desde a sua constituição, conforme relatório da Receita 

Federal de setembro de 2019, atingindo apenas empregos formais. (BRASIL, 2019). A 

iniciativa é excelente, mas possui caráter limitador, o que contraria a intitulação de seu nome, 

pois a cidadania fica restrita e isolada, quando deveria atingir a todos os membros do Estado 

Democrático de Direito. 

 Observando a legislação atual, especialmente a Lei nº 8.213/91, artigo 26, inciso VI, 

(BRASIL, 1991), tendo em vista fomentar o custeio e previsão orçamentária da proposta, 

adaptações mostram-se eficazes em relação ao período de carência de 10 (dez) meses, devido 

à divergência de exigência quanto ao tipo de seguradas, e ao salário de benéfico, que no caso 

de seguradas empregadas e trabalhadora avulsa, não estão sujeito ao teto limite do Regime 

Geral de Previdência Social, conforme apontam Castro e Lazzari  (2020, p. 1265). Com uma 

licença única, tais requisitos necessitam de definição igualitária, mostrando possíveis 

adaptações, úteis a viabilizar a proposta financeiramente ao Estado.   
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 Da mesma forma, diante da promoção de equiparação, quanto ao período, à proteção e 

fonte de custeio, a estabilidade provisória de emprego deve ser garantia a ambos os 

beneficiários da licença parental, uma vez que exercerão o poder familiar em igualdade, 

carecendo de garantia de emprego para a provisão dos filhos.   

 Há de se destacar iniciativas privadas, pois diante da criação do poder normativo do 

direito coletivo, através de instrumentos coletivos ou contratos individuais, enquanto não há 

avanço na legislação brasileira, empresas sem adesão ao programa Empresa Cidadã, ampliam 

os direitos de seus colaboradores em relação às licenças. Na empresa de auditoria e 

consultoria, PWC, desde 2017 há benefício de 8 (oito) semanas, podendo ser usufruído até um 

ano após o nascimento ou adoção da criança, em pais e mães optam por reduzir a jornada 

semanal, impactante no salário, além de trabalhar em casa. Ainda, a DIAGEO, detentora das 

marcas Smirnoff e Johnnie Walker, em 2019, concedeu licença de cerca de 6 (seis) meses de 

duração para pais e mães, incluindo casais homoafetivos. Trata-se de benefício que 

promovem o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, retendo talentos, de ambos os 

sexos, e promovendo a diversidade do ambiente corporativo, de maneira inclusiva, plural e 

humanizada. (MANSUR, 2020). 

 A licença parental promoveria, de fato, a equiparação entre os sexos no mercado de 

trabalho, de forma a concretizar o Estado Democrático de Direito e não excluir as chances de 

empregabilidade apenas da mulher. Seria instrumento de promoção aos direitos humanos, 

previstos na Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), em seu artigo 23º, item 1, 

quais sejam: o direito ao trabalho e à livre escolha do emprego, e não ao contrário, onde o 

empregador escolhe com base no sexismo. (ONU, 2020). 

 Resta demonstrado que a equiparação dos institutos é possível mediante ajustes quanto 

aos requisitos, devendo para tanto ser observados as condições desiguais promovidas hoje 

pelas diferenças da licença-maternidade e paternidade no mercado de trabalho. Desta maneira, 

é imprescindível a verificação do direito auferido, comparado com outros países, bem como 

verificar os avanços legislativos existentes no país.  

 

5.2 DO DIREITO COMPARADO 
 

 A preocupação com a proteção de crianças e, consequentemente, a proteção dos pais, 

pode ser vista mundialmente através da Organização Internacional do Trabalho (OIT), por 

meio da Recomendação nº 165, artigo 22, que estabelece que qualquer pai ou mãe deve ter a 

“possibilidade, dentro de um período de tempo, após a licença-maternidade, de obter licença 
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(licença parental), sem renunciar ao emprego e com os direitos resultantes do emprego serem 

salvaguardados”. (OIT, 1981). 

 Diante de abordagem realizada, deve-se mencionar a atuação de alguns países 

considerados desenvolvidos, cujo entendimento é eficaz na aplicação de licença-maternidade, 

paternidade e também de licença parental.  Segundo dados, é possível verificar que em 

relação à licença maternidade, sua durabilidade tem relação direta com a economia do país, 

onde as maiores licenças são concedidas em países europeus desenvolvidos, como o Reino 

Unido e Noruega, com 365 dias de benefício. Já as licenças com menores dias são se 

encontram em países de baixo desenvolvimento econômico, como os países da África e da 

Ásia, entre eles, Malásia e Sudão, onde o benefício é de apenas oito semanas (BBC NEWS 

BRASIL, 2015). 

 Em relação à licença parental, compartilhada entre os pais, já é garantida em 35 dos 36 

países de economia desenvolvida, segundo informações de Estudo Técnico da Câmara 

Legislativa em 2019. O estudo ainda revela que as configurações da licença são alteradas se 

comparadas de um país para outro, obtendo variações se são ou não remuneradas, período, 

entre outros requisitos, mas reflete as preocupações da sociedade em oportunizar o 

desenvolvimento da criança, bem como a equidade de gênero no mercado de trabalho 

(BRASIL, 2019). 

 Como reflexo da implantação da equiparação das licenças e, consequentemente, da 

efetividade de planejamento familiar, a Espanha já observa reflexos no comportamento dos 

homens. Trata-se de alteração legislativa instaurada desde 2007, cujas mudanças propiciaram 

uma política de equiparação de direitos. Entre eles, ocorrida em 04/2020, se promoverá, até 

2021 a equiparação das licenças, em 16 (dezesseis) semanas. Assim, estudos revelaram que as 

medidas, desde que entraram em vigor em 2007, evidenciaram pais que usufruíram de 

benefícios e se tornaram de 7 a 15 % menos propensos a ter outro filho. Os fatores revelados 

poderiam ser, segundo a pesquisa, o senso de responsabilidade, a consciência do esforço e até 

o custo da criação de uma criança (A GAZETA, 2019). 

 Outrossim, tal paradigma também pode ser observado na América Latina, e não 

apenas em países europeus, a exemplo do Chile, que desde de 2011 alterou normas quanto à 

proteção à maternidade e incorporou a licença parental. A licença-maternidade no país é 

concedida pelo período de seis semanas antes e doze semanas depois do parto. Já a licença-

paternidade, assim como no Brasil, é de 5 (cinco) dias. Entretanto, a diferenciação reside no 

fato de que as 12 semanas, após o nascimento da criança, chamada de licença pós-natal 

parental, pode ser dividida entre os genitores, com ressalvas ao período usufruído pelo pai, 
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devendo ser a partir da sétima semana, pelo número que a mãe indicar, ou seja, apenas no 

final da licença é que o convívio com o pai é oportunizado, além da licença-paternidade. 

(BRASIL, 2019). 

 Destarte, é evidente que a licença parental, com os mais diversos arranjos, se mostra 

presente na realidade de alguns países, alterando os moldes de responsabilidade parental. Tal 

premissa só foi e será possível diante de mudança normativa, através de revisão de texto legal. 

 

5.3 PROPOSTAS LEGISLATIVA 
 

 Diante da abissal diferença entre as licenças existentes, e a desigualdade que as 

mesmas provocam entre os usuários, aqui já elucidadas, a proposta de criação de uma única 

licença, diga-se parental, é medida eficaz, devendo, para tanto, ser garantida e tutelada em 

texto legal. Bobbio (2014, p. 16) afirma que “o problema fundamental em relação aos direitos 

do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um problema 

não filosófico, mas político”.  

 Há de se destacar, primeiramente, que a Lei nº 11.770/2008 (BRASIL, 2008) instituiu 

o Programa Empresa Cidadã, bem como que a Lei 13.112/2015 (BRASIL, 2015), que 

equipara legalmente mães e pais quanto à prática de registro dos filhos foram sancionadas 

durante o governo da primeira presidente do Brasil, Dilma Vana Rousseff. Assim, é inegável, 

diante da independência dos três poderes, bem como o exercício do poder legislativo, a 

influência e a vontade exercida pelos sujeitos de direito, enquanto receptores da norma e, 

concomitantemente, agentes do poder.  

 Tal afirmação também é visível, quando da aprovação da licença-paternidade no 

Plenário do Congresso, onde, em meio a lágrimas, o deputado Alceni Guerra comemorou a 

aprovação de sua emenda, que como pediatra e pai, se mostrou sensibilizado e reivindicou o 

aumento da licença para 8 (oito) dias, que na época era apenas de um dia, a fim de realizar o 

registro civil. O Jornal Folha de São Paulo, de 26 de fevereiro de 1988, registrou o clima da 

época, onde demais parlamentares, em meio a chacotas, brincadeiras e risos, evidenciavam a 

cultura machista e de imposição de cuidado dos filhos, exclusivamente à mulher. 

(MARQUES, 1988).  

 Entretanto, conforme elucida o Jornal O Globo, em 11 de agosto de 1988, a aprovação 

final proporcionou 5 (cinco) dias de licença paternidade, designando o período como “dia de 

folga”, a ser concedido ao trabalhador quando a mulher ganhar filhos. (O GLOBO, 1988). 
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 Após o relato histórico, necessário é trazer à baila o cenário legislativo atual, em 

tramitam vários projetos de lei em relação à alteração da licença-maternidade e paternidade, 

bem como propostas de criação de uma licença única ou parental. Os que visam o aumento da 

licença-maternidade os fazem com argumento para a ampliação da amamentação, enquanto os 

projetos para aumento da licença paternidade visam o convívio familiar e a divisão de tarefas. 

 Há de se destacar, recentemente, o Projeto de Lei nº 3.418/2020, cuja proposta, 

durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia da Covid-19, é de ampliar a 

licença-maternidade para 180 dias e a licença-paternidade para 85 dias. (BRASIL, 2020). 

Trata-se de favorecimento ao isolamento dos pais para a proteção do recém-nascido, de forma 

a aumentar o período de amamentação e fortalecer o sistema imunológico do bebê. Tal projeto 

ainda prevê dispensa do recolhimento das contribuições para a seguridade social para as 

empresas adotantes e administração pública, todavia, já obsoleto, em virtude da recente 

decisão ao Tema 72 do STJ (RE 576.967). 

  A deputada Tabata Amaral, sugere em seu Projeto de Lei 569/2020, a instituição da 

licença-paternidade de 60 (sessenta dias), podendo ainda ser gozada concomitantemente ou ao 

final da licença maternidade da mãe. Entretanto, a sugestão para custeio, seria ônus do 

empregador, o que pode se tornar inviável e não ter apoio para aprovação, diante do custeio 

atualmente da licença maternidade ser promovida de forma previdenciária. (BRASIL, 2020).  

 O Projeto de Lei (PL) nº 855/2019, da deputada Talíria Petrone, institui a criação da 

licença parental por 180 dias, por meio biológico ou por adoção, podendo tal período ser 

dividido livremente, desde que de comum acordo, assegurando-se à empregada gestante o 

período mínimo de 120 dias de licença. (BRASIL, 2019). Já o PL 9.412/2017, de autoria da 

deputada Mariana Carvalho, dispõe sobre garantir o direito de usufruir a licença-parental, de 

120 dias, em conjunto com o pai e a mãe, em períodos alternados, na forma por eles decidida. 

(BRASIL, 2017).  

 São inúmeros os projetos de lei que evidenciam a alteração e a necessidade de 

mudança de paradigmas. Entretanto, as propostas precisam ser alinhadas, pois muitas 

tramitam sob a perspectiva de entendimentos já consolidados, ou em discordância com a real 

necessidade, bem como se mostram incoerentes financeiramente. Como representantes do 

povo, suas propostas dependem de aprovação, considerando também, o “clima” do plenário, 

como reflexo da sociedade, bem como o cenário político e financeiro atual. 

 Desta maneira, resta evidente o dever de concretização dos direitos humanos e 

constitucionais, reconhecendo-os e assegurando-os, de forma a coibir retrocessos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Ante ao exposto, visível é a discrepância entre os requisitos impostos à concessão da 

licença-maternidade e a licença-paternidade no Brasil, ante a institutos firmados pela 

Constituição cidadã, de mais de 32 (trinta e dois) anos, dissonantes com direitos e princípios, 

bem como com a época hodierna.  

 É cediço verificar que a impregnação do patriarcado e a imposição de submissão à 

mulher ainda são impositivos na sociedade atual, refletindo em sobrecarga ao sexo feminino, 

na divisão de tarefas, dentro dos lares, à máxima de responsabilização pela criação de filhos 

às mães, e oportunidades de labor, no mercado de trabalho, reduzidas ante as expectativas da 

função reprodutiva do sexo feminino.  

 Da mesma forma, a proteção excessiva à maternidade, comparada à paternidade, seja 

pelas diferenças quanto ao período de afastamento, custeio e estabilidade, tornaram a 

vulnerabilidade da mulher, que já é sistêmica, mais visível e praticamente preterível diante da 

contratação e manutenção das colaboradoras pelos empregadores, desprezando a função 

produtiva das mesmas.  

 Não se olvida mencionar as alterações no âmbito familiar, que insurgem ainda numa 

sociedade com resquícios conservadores, evidenciando recentes alterações comportamentais e 

instigando novos paradigmas de parentalidade. Assim, evidente que as licenças concedidas no 

ordenamento jurídico devem acompanhar os institutos da adoção, da monoparentalidade, da 

homoafetividade, entre outras que possam surgir, de modo a promover a igualdade a todos os 

gêneros e disposições afetivas. 

 Buscou-se demonstrar, ainda, a ofensa a direitos humanos e princípios constitucionais, 

uma vez que as diferenças das licenças ofertadas desabonam a figura feminina enquanto 

profissional, atingindo sua dignidade, de forma a não promover a isonomia no mercado de 

trabalho, bem como atinge a criança e o adolescente, uma vez que carecem de proteção 

integral e seriam atingidos por uma alienação parental consentida, pela deficiência do 

exercício do poder familiar, ou seja, pela ausência de corresponsabilidade entre os pais.   

 Por sua vez, o presente trabalho sugere a equiparação dos requisitos da licença-

maternidade e paternidade, quais sejam: a durabilidade, a fonte de custeio, a estabilidade e a 

remuneração. A conformidade entre as licenças, diga-se sugerida, como licença parental, 

promoveria a equidade de empregabilidade aos profissionais, enquanto pais, no mercado de 

trabalho.   
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 Com isso, estranho ao país, ainda, nações estrangeiras atualizadas com as demandas da 

sociedade e os direitos adquiridos de seus cidadãos desvendam a licença parental de forma a 

incentivar a adesão de demais países. Em que pese possuam configurações diversas, se 

comparadas, em relação aos requisitos, a proposta principal é a divisão do cuidado parental, 

com condições mais igualitárias à maternidade e paternidade, atingindo, consequentemente, 

os profissionais envoltos.  

 Ante tais influências estrangeiras, bem como observando a necessidade específica do 

povo brasileiro, o poder legislativo apresenta iniciativas, com propostas de alterações das 

licenças maternidade e paternidade e, até mesmo, a inclusão da licença parental, embora 

precisem de perfilamento e adesão. Contudo, verifica-se, pelo histórico de aprovação da 

licença-paternidade, resistência e preconceito, que embora ainda possam estar presentes, entre 

os legisladores como reflexo de sua representação do povo, são passíveis de afastamento. 

 Resta evidente que não há de se esperar apenas sororidade entre as mulheres, o 

incômodo do sexo oposto, o interesse incondicional e inclusivo das novas figuras familiares, a 

mutação constitucional, bem como não se pode depender de ações isoladas de empresas, que 

bem mais que cidadãs, ofertam prazo e condições superiores às licenças estipuladas em lei.  

 Embora tais práticas auxiliem, é preciso de fato mudança, primeiramente estrutural e 

familiar, dentro dos lares, ou seja, que os pais sejam presentes não apenas na ausência de uma 

das figuras, ou sobrecarreguem uma delas, mas se apresentem como corresponsáveis pela 

criação do infante, de tal forma a não onerar apenas uma classe profissional e não disseminar 

a discriminação para as gerações futuras, surgindo novos paradigmas e eliminado 

estereótipos. Da mesma maneira, a mudança desejada também incumbe ao Estado, de forma a 

articular alterações no ordenamento jurídico trabalhista e constitucional, promovendo 

efetividade à igualdade, como dever social, eliminado disparidades. 

 Em suma, verifica-se que a condição atual da licença-maternidade e paternidade no 

país não promove a equiparação no mercado de trabalho, devido à apresentação dissociada e 

binária entre os sexos, carecendo, portanto, de equiparação dos institutos, a ser promovida por 

meio da efetivação dos direitos humanos e princípios constitucionais já existentes, ora 

suprimidos, pela alteração de paradigmas dos membros da sociedade, bem como pela 

readequação legislativa.  
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