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RESUMO: Partindo da premissa de que a desigualdade entre homens e mulheres, mesmo após 

a promulgação da Constituição Federal de 1988, ainda perdura no âmbito do trabalho 

remunerado e doméstico brasileiro, verifica-se que a dilação do prazo da licença-paternidade 

pode contribuir para um cenário de maior igualdade nesses locais, pois oportuniza ao genitor 

desassociar-se da figura exclusiva de provedor e promove melhores perspectivas à vida 

profissional da mulher. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 prevê, em seu art. 5º, inciso I, a igualdade de homens e 

mulheres em direitos e obrigações.  

Em razão disso, tornaram-se descabidas, à luz da ordem constitucional vigente, normas 

de caráter eminentemente discriminatório no tocante ao gênero. Como exemplo de normas de 

teor discriminatório no que se refere ao gênero, pode-se citar a previsão anteriormente inserida 

no inciso II do art. 5º do revogado Código Civil de 1916, que considerava absolutamente 

incapaz, dentre outros, a mulher casada enquanto perdurasse a sociedade conjugal. Pode ser 

também lembrada, nesse sentido, a faculdade anteriormente conferida pelo parágrafo único do 

art. 446 da Consolidação das Leis do Trabalho ao marido ou ao pai de pleitear a rescisão do 

contrato de trabalho da esposa ou filha, respectivamente, quando a sua continuação fosse 

suscetível de ameaçar os vínculos da família ou apresentasse perigo manifesto às condições 

peculiares da mulher.  

Apesar de o dito princípio merecer ser celebrado, é digno de nota que a igualdade de 

gênero, no Brasil, mesmo após a promulgação da Carta Magna de 1988, não se introduziu de 

maneira efetiva nos diversos seguimentos da sociedade brasileira, notadamente no âmbito do 

trabalho remunerado e doméstico.   
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Empregou-se a pesquisa bibliográfica de textos científicos e legislação disponíveis na 

rede mundial de computadores. Foi usado o método dedutivo. 

 

1 A PERSISTÊNCIA DA DESIGUALDADE DE GÊNERO 

 

Os dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2018), no 

estudo “Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil”, corroboram a 

afirmação, já mencionada neste trabalho, de que a desigualdade ainda se faz presente na 

sociedade brasileira. Segundo essa pesquisa, no ano de 2016, as mulheres destinaram aos 

cuidados de pessoas e/ou afazeres domésticos, em média, em torno de 18,1 horas semanais, ao 

passo que os homens dedicaram cerca de 10,5 horas semanais. Outro ponto levantado pelo 

estudo foi que as mulheres, em 2016, ocupavam mais postos de trabalhos com carga horária 

reduzida em relação aos homens, indicando, inclusive, como umas das razões desse fato, a 

jornada dupla de trabalho por elas enfrentada.  No que diz respeito aos rendimentos médios do 

trabalho, os estudos apontam que pessoas do sexo feminino auferem ¾ da renda percebida pelos 

de sexo masculino. Relativamente ao desempenho de cargos gerenciais, isto é, posições de 

liderança assumidas no setor público e privado, em 2016, 60,9% eram ocupados por homens, 

ao passo que 39,1% eram destinados às mulheres. Por fim, destoando dos demais índices, 

verificou-se que, ainda no ano de 2016, entre as pessoas de 25 a 44 anos de idade que 

concluíram o ensino superior, 21,5% foram mulheres enquanto 15,6% foram homens. No que 

concerne às pessoas de idade igual ou superior a 45 anos, a diferença diminuiu: 12,9% 

(mulheres) e 11,6% (homens).  

Diante dos dados acima colocados, pode-se concluir que a desigualdade de gênero 

perdura. As mulheres são parte considerável da mão de obra brasileira qualificada, contudo 

recebem menos, ocupam poucos cargos de evidência e destinam quantidade de horas 

consideravelmente superiores às dos homens às atividades domésticas e ao cuidado de pessoas. 

Esse cenário, dentre outros fatores que lhe sustenta, pode ser atribuído à divisão desequilibrada 

existente entre homens e mulheres quando se trata de trabalhos domésticos e cuidados dos 

filhos. Em outras palavras, a dupla jornada de trabalho assumida pelas mulheres torna as 

possibilidades de ocupação de melhores cargos, percepção de renda mais elevada e ascendência 

social reduzidas quando comparadas às perspectivas dos homens, porquanto estes não 

enfrentam, com a mesma intensidade, a dificuldade de conciliar a vida privada com a 

profissional.  



 

 

Nesse sentido Candy Florêncio Thomé (2009, p. 46): 

A mulher fica impossibilitada de atuar na vida política, de seguir sua carreira no 

trabalho e de efetuar outras atividades, frente à exigência de que deve cuidar, sozinha, 

de sua família e de sua casa, ficando, portanto, excluída das decisões de vários  

aspectos da vida privada e pública. (THOMÉ, 2009, p. 46) 

 

Esse quadro pode ser beneficiado por meio da redistribuição equitativa dos afazeres 

domésticos e, sobretudo, na responsabilização conjunta na criação dos filhos. 

Um importante aliado ao envolvimento efetivo dos genitores na vida dos filhos e, 

consequentemente, à promoção da igualdade de gênero, é a ampliação da licença-paternidade. 

Por outro lado, deve ser mencionado que as mudanças neste trabalho propostas não devem ser 

adotadas de forma isolada. Em outras palavras, é necessário haver mudanças culturais, a serem 

realizadas a longo prazo, a fim de superarmos a divisão sexual do trabalho, sob pena de 

eventuais alterações no instituto da licença-paternidade serem inócuas à concretização da 

igualdade de gênero. 

 

2 LICENÇA PATERNIDADE: CONCEITO, ORIGEM E TRATAMENTO LEGAL 

 

Segundo o inciso III, do art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, a licença-

paternidade é uma das hipóteses em que o empregado, sem prejuízo do salário, pode deixar de 

comparecer ao serviço. 

Pode-se vislumbrar o início da formação do instituto conhecido como licença-

paternidade no texto original da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto Lei nº 5.452), em 

1943. À época, essa licença não possuía assento constitucional, sendo regulamentada por meio 

do referido diploma legal em seu art. 473, parágrafo único, ao prever que, em caso de 

nascimento de filho, o empregado poderia, no decorrer da primeira semana, faltar um dia de 

trabalho para o fim de registrá-lo civilmente, sem prejuízo do seu salário.  Este dispositivo foi 

posteriormente alterado pelo Decreto Lei nº 229/67, que não trouxe inovações ao benefício, 

mas suprimiu a menção originalmente posta que este destinava-se a oportunizar ao pai o registro 

do filho que nasceu. 

Conforme acima foi colocado, a licença-paternidade nem sempre se revestiu de status 

constitucional. Em realidade, foi apenas com a Constituição Federal de 1988 que o instituto 

passou a ter essa característica. Atualmente, ele está inserido no inciso XIX do art. 7º da Carta 

Magna, tratando-se de um direito fundamental de segunda dimensão, que por sua vez impõe ao 



 

 

Estado o dever de adotar medidas positivas no intuito de garantir a concretização de direitos, 

possibilitando a igualdade material entre os indivíduos. 

Embora o poder constituinte originário tenha introduzido a licença-paternidade no rol 

de direitos sociais da Lei Maior, foi atribuído ao legislador ordinário o dever de regulamentar 

tal instituto. No entanto, por meio do §1º do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT), aquele fixou o prazo provisório de cinco dias para a fruição do benefício, 

até que lei o disciplinasse em caráter definitivo.  

Porém, mais de 30 anos da promulgação da Carta da República se passou e a licença-

paternidade ainda carece de norma regulamentadora. Ressalte-se que tal histórico está em 

descompasso com a trajetória da licença-maternidade no ordenamento jurídico pátrio, que 

desde a Constituição de 1934 passou a ser uma constância nas constituições brasileiras. 

Atualmente esse benefício concedido às genitoras também é um direito social, inserido na Lei 

Maior no inciso XVIII do art. 7º, com duração de 120 dias. 

Discorrendo sobre a inserção da licença-paternidade em âmbito constitucional, Stanley 

Souza Marques (2015, p.250) assevera:  

O reconhecimento da licença-paternidade como direito social pela Constituição 

Federal, assim como as tentativas de sua regulamentação procuram, de algum modo, 

superar o descompasso entre o discurso igualitário articulado pelo Estado e seu 

aparato institucional, ainda reprodutor da lógica da divisão sexual do trabalho e da 

divisão desigual das tarefas domésticas (MARQUES, 2015, p. 250). 

 

Tratando da iniciativa privada, em 2008, a lei nº 11.770, mediante a concessão de 

incentivos fiscais às pessoas jurídicas que se vinculassem ao Programa Empresa Cidadã, 

conferiu às genitoras empregadas nas empresas participantes a dilação do prazo da licença-

maternidade em 60 dias, perfazendo o total de 180 dias quando somado com o prazo de 120 

dias já lhes conferido constitucionalmente. No entanto, foi apenas em 2016, com a alteração da 

lei nº 11.770/08 pela lei nº 13.257, que os genitores tiveram o prazo de 05 dias prorrogados para 

mais 15 dias, totalizando o prazo de 20 dias para fruição do benefício.  

A distinção no tratamento legal dos benefícios licença-paternidade e licença-

maternidade revela que o Estado prioriza a presença da figura materna nos primeiros meses de 

vida dos filhos em detrimento de sua vida profissional, ao passo que ao pai é reforçada a ideia 

de que não lhe cabe responsabilizar-se de modo equivalente pelos cuidados dos filhos, pois lhe 

incumbe, principalmente, amparo financeiro à família por meio do seu trabalho. 

A postura adotada pelo Estado por meio de suas normas trabalhistas de proteção à 

família, o que inclui a licença-paternidade e a licença-maternidade, em prejuízo da igualdade 



 

 

que devia operar-se entre homens e mulheres, estimula a concepção de que ao homem cabe ser 

o provedor e a mulher a cuidadora do lar (PINHEIRO et al., 2009). 

Por fim, considerando que, nos termos do art. 226, caput, da Constituição Federal, a 

família deve obter especial proteção por parte do Estado, a extensão do tempo para fruição da 

licença-paternidade poderia oportunizar ao genitor a formação de um vínculo de melhor 

qualidade com o filho que nasceu, o que, por sua vez, possibilitaria a construção de uma 

entidade familiar mais sólida. Portanto, a ampliação do benefício estudado neste trabalho 

encontra fundamento, também, no dispositivo constitucional acima mencionado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ampliação do prazo para a fruição da licença-paternidade é um relevante aliado na 

concretização da igualdade entre homens e mulheres, previsto no inciso I do art. 5º da Carta da 

República de 1988, pois propicia, a um só tempo, a distribuição mais justa dos cuidados dos 

filhos, criando a noção de que aos pais competem mais do que desempenhar apenas a figura de 

provedor, e oportuniza às mulheres melhores perspectivas no mercado de trabalho, pois os ônus 

de ter um filho não serão suportados apenas por elas. Por fim, verifica-se a necessidade de 

regulamentação do benefício licença-paternidade de modo a também ampliar o número de 

beneficiários, porquanto o prazo de 05 dias prorrogáveis por mais 15 dias, conferido pela lei nº 

11.770/2008, abarca quantidade reduzida de pessoas. 
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