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Em vários países, os pais adotivos têm direito à licença 
parental (se houver), mas também devem ter direito à licença 
maternidade e paternidade ou, a um período de licença 
especial com disposições especificas para adoção. Pais adotivos 
do mesmo sexo ou solteiros também devem ser elegíveis 
para uma garantia equitativa de licença. Embora muitas das 
necessidades de crianças recém-adotadas sejam consistentes 
com crianças biológicas, as famílias adotivas podem enfrentar 
circunstâncias únicas relacionadas à formação de novos vínculos 
saudáveis e estáveis desde o início. A idade da criança adotada 
também é pertinente e, embora as necessidades dos bebês e 
dos adolescentes sejam diferentes, ambos exigirão, a princípio, 
tempo dedicado aos novos pais.

INGREDIENTES PRINCIPAIS PARA LEGISLAR

Licença adoção

A licença parental está na categoria de políticas voltadas para a família, definidas pelo UNICEF como: 
“[Políticas] que ajudam a equilibrar e beneficiar a vida profissional e familiar, que normalmente fornecem três tipos de 
recursos essenciais necessários aos pais e cuidadores de crianças pequenas: tempo, finanças e serviços. O investimento 
mútuo de famílias, empresas e o Estado, nesta fase crítica da vida humana, estabelece as bases para o sucesso das crianças 
na escola, o sucesso dos adultos no trabalho, a capacidade das crianças e famílias de sair da pobreza e a saúde ao longo da 
vida.”11

Nos últimos anos, ocorreram mudanças positivas no cenário jurídico e político da licença parental: deixando 
de ser exclusivamente licença maternidade, em favor da licença compartilhada; e afastando-se das noções 
individuais de responsabilidade de cuidar de crianças, em direção a modelos de corresponsabilidade. Nesse 
cenário em evolução, uma cuidadosa mistura de políticas que respondem aos contextos sócio-legais locais pode 
ajudar a produzir um sistema forte que permita que homens e mulheres tenham sucesso em seu trabalho e vida 
pessoal.

Abaixo encontram-se considerações relevantes para projetar ou avaliar estruturas regulatórias na área da licença 
parental.

As leis referentes à licença parental, 
em muitos dos países do Caribe 
anglófonos, foram aprovadas na década 
de 1970 e compartilham muitos recursos 
semelhantes, como suas definições e 
disposições. Por exemplo, as mães e suas 
famílias podem ter acesso aos benefícios e 
subsídios de maternidade. Os benefícios 
de maternidade geralmente são 
reservados para as pessoas que fizeram 
cerca de 50 contribuições para a seguridade 
social, e seus pagamentos correspondem a 
uma porcentagem dos ganhos anteriores 
da trabalhadora. Os subsídios de 
maternidade são geralmente pagamentos 
únicos que ajudam as famílias, mesmo 
que não sejam cobertas pelo sistema de 
previdência social. Outra semelhança 
nas estruturas legais da região do Caribe 
é a definição como “confinamento,” 
referindo-se a “trabalho de parto que 
resulta no nascimento de uma criança viva 
ou, trabalho de parto pós-gravidez (24-28 
semanas de gravidez, dependendo do país), 
resultando no nascimento de uma criança 
viva ou morta.” Isso protege as mulheres 
que sofrem parto prematuro de ter seus 
recursos repentinamente revogados.

Harmonização legal 
no Caribe
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O(s) benefício(s) pago(s) aos pais enquanto estão de licença pode, ou não, estar 
relacionado à renda. Alguns países pagam 100% dos ganhos anteriores do 
trabalhador até o teto, enquanto outros não têm limite ou fornecem pagamentos 
fixos. Para estar em conformidade com a C183, os benefícios em dinheiro devem 
ser pelo menos dois terços do salário anterior da trabalhadora durante a licença 
maternidade ou, um valor comparável. Nos casos em que os benefícios legais 

pagos pelo governo são inferiores ao salário do funcionário, os empregadores podem optar por pagar 
a diferença (pagamentos “complementares”), fazê-lo em resposta às políticas da empresa ou, acordos 
coletivos. A frequência e a acessibilidade do processo de pagamento de benefícios são detalhes adicionais 
importantes que devem ser considerados em relação às condições de vida de todos os prováveis e 
pretendidos destinatários dos benefícios. 

Pagamentos de benefícios

Em alguns países, existe um período de licença compulsória para as mães imediatamente após o parto 
- geralmente de seis semanas. Isso visa impedir que os empregadores exijam o retorno das mulheres ao 
trabalho antes de se recuperem do parto. O corpo feminino leva em média seis semanas para retornar ao 
funcionamento fisiológico “normal” após o parto. No entanto, como as experiências de gravidez e pós-
parto variam significativamente, as mulheres devem receber o máximo de flexibilidade possível sobre a 
distribuição de suas férias antes e depois do parto.

Licença obrigatória

Coparentalidade

Coparentalidade implica paridade, ou quase paridade, nos deveres e 
responsabilidades assumidos por dois adultos para criar seus filhos. A 
coparentalidade pode se dar entre: mãe e pai, dois pais, duas mães, ou 
qualquer outro pai e seu parente ou parceiro. Podem, assim, residir ou 
não na mesma casa e, serem ou não casados.

Em 2010, a Lei Complementar 591/10 do Brasil 
alterou a Lei Geral da MPE, 2003 para criar o 
conceito jurídico de “microempreendedores 
individuais.” Isso permite que trabalhadores 
acessem benefícios de seguridade social, 
incluindo licença maternidade paga, por meio 
de um processo simplificado de registro e após 
fazer uma única contribuição. Estima-se que 3 
milhões de trabalhadores foram formalizados 
dessa maneirar. 

Fonte: Documento de trabalho da ILC 2014, Conferência 
Internacional do Trabalho, 103ª Sessão, 2014, Relatório V 
(1), Transição da economia informal para a economia formal. 
Quinto item da agenda, Secretaria Internacional do Trabalho 
(Genebra), 2013.

Nota Legislativa

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/historico-da-lei-geral,8e95d6d4760f3610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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A licença parental é um investimento nas gerações futuras. Fornecer aos pais tempo e recursos para cuidar de seu bebê é 
benéfico para a saúde e o bem-estar da criança e, finalmente, sua capacidade de alcançar todo seu potencial no futuro. Quando 
recebem apoio, os pais podem cuidar melhor da nutrição do bebê, estímulo precoce e outras necessidades de cuidados de 
saúde - incluindo imunização - o que ajuda a evitar riscos para a saúde no futuro.12 A licença parental está ligada também à 
sobrevivência infantil. Evidências coletadas em diversos países, e em todos os níveis de renda, mostram que períodos mais 
longos de licença maternidade reduzem as taxas de mortalidade infantil.13

Os requisitos de qualificação para licença parental variam de acordo com o aporte financeiro utilizado para financiar o programa. 
Frequentemente, os trabalhadores devem estar empregados em período integral para o mesmo empregador e, estarem pagando 
um plano de previdência social por um determinado período de tempo - geralmente um ano - para serem elegíveis. Às vezes, 
isso pode significar que aqueles que trabalham por conta própria ou informalmente são inelegíveis para qualquer tipo de 
licença parental. Em alguns países, há também um limite no número de filhos para quem se pode tirar uma licença do mesmo 
empregador. A remoção desses tipos de requisitos de elegibilidade criará maior equidade para os pais na força de trabalho e, 
em geral, beneficiará positivamente os trabalhadores de baixa renda. Outros requisitos frequentes de elegibilidade incluem a 
certificação médica de gravidez, data prevista para o parto, e aviso por escrito da data prevista para iniciar e terminar a licença.

Desenvolvimento e sobrevivência na primeira infância

Elegibilidade

A corresponsabilidade é uma estrutura política que enfatiza contribuições e provisões compartilhadas para o cuidado de crianças 
pelo Estado, famílias, empresas e/ou comunidades - o último grupo incluindo sindicatos, organizações da sociedade civil, 
organizações internacionais, redes informais e organizações sem fins lucrativos. Corresponsabilidade parental é um termo para 
descrever medidas destinadas a promover o aumento da participação dos homens nas tarefas domésticas e familiares (ou seja, 
coparentalidade). A corresponsabilidade e a coparentalidade já entraram no discurso legal da região.

Corresponsabilidade
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A maioria dos países prevê uma extensão de algumas semanas para a licença de maternidade em caso de complicações 
decorrentes de gravidez ou parto e, se a criança nascer com deficiência ou precisar de cuidados hospitalares por um longo 
período de tempo. Muitos países também aumentam o subsídio de licença maternidade no caso de nascimentos múltiplos 
(gêmeos, trigêmeos etc.).

Os benefícios das licenças maternidade, paternidade e parental são oferecidos por meio de um dos seguintes procedimentos: 

1) Seguro social relacionado ao emprego (regime contributivo)

2) Fundos públicos (tributação geral)

3) Pagamento direto pelo empregador

4) Uma mistura dos itens acima

A terceira opção - conhecida como “responsabilidade do empregador” - está globalmente em declínio, pois a licença 
parental está sendo reconhecida como um investimento social administrado pelo Estado. Quando a licença parental é paga 
por meio de alguma forma de fundo de seguro contributivo, geralmente é financiada por contribuições de empregadores 
e empregados sob a forma de tributação dos salários auferidos. Quando alguns, ou todos, os benefícios são pagos pelos 
empregadores, é importante que eles paguem uma cota para todos os funcionários - e não apenas mulheres - para reduzir 
os vieses. Nesse contexto, a segunda opção acima mostra que as contribuições poderiam ser financiadas pela receita da 
tributação geral, com os custos coletivizados.

Extensões

Financiamento da licença parental

A flexibilidade da licença parental pode assumir várias formas. Em alguns países, as licenças podem ser tiradas em 
regime de período integral ou parcial, sendo que este último permite empregos simultâneos em regime de meio período. 
Outras possibilidades incluem tirar folga em um bloco de tempo contínuo ou em vários períodos mais curtos, bem como 
a capacidade de transferir esse direito à cuidadores que não são os pais da criança, e a opção de ambos os pais tirar parte 
ou toda a sua licença ao mesmo tempo. Às vezes, as licenças podem ser tiradas por um período mais curto a uma taxa de 
benefício mais alta ou, por um período mais longo a uma taxa mais baixa.

Flexibilidade
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Esses critérios são frequentemente usados para determinar a elegibilidade de indivíduos ou famílias 
para programas de assistência social direcionados e não contributivos. O objetivo é identificar a parte da 
população com um nível de recursos ou ativos abaixo do limite definido de renda. Quando acompanhados 
por planos de ação de gênero, esses esquemas podem ser ferramentas importantes para o combate à 
pobreza nos países em desenvolvimento, onde grande parte da população trabalha no setor informal e não 
é coberta pelo seguro social.

A taxa de aceitação refere-se à porcentagem de indivíduos ou famílias que são elegíveis e utilizam da licença. 
A taxa de aceitação da licença parental depende muito de suas condições (taxa de pagamento, duração da 
licença, flexibilidade etc.). Onde existe, a taxa de aceitação da licença paternidade e parental entre homens é 
muito baixa, especialmente se a licença não for paga. Taxas de aceitação maiores podem ser utilizadas como 
indicadores na avaliação do sucesso dos programas existentes.

Critérios de renda

Taxa de aceitação

Existe um consenso geral na comunidade internacional de que seis meses de licença maternidade remunera 
seria o tempo ideal desejável. Quando a licença maternidade é muito curta, as mães podem não se 
sentir prontas para voltar ao trabalho e acabar abandonando a força de trabalho remunerada. Também é 
recomendável que governos e empresas forneçam pelo menos nove meses de licença parental combinada 
(maternidade, paternidade, parental compartilhada), o que equivaleria a pelo menos três meses de licença 
parental (além dos seis meses para licença maternidade) que podem ser compartilhados entre os dois pais.

Duração da licença
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Deve-se garantir às mulheres e homens o direito de retornar ao trabalho na mesma posição ou em um cargo 
equivalente e, de ser remunerado não menos do que ganhava antes da licença. Nos casos em que um trabalhador 
encaminha uma reclamação após ser demitido ou rebaixado como resultado de gravidez ou condição parental, 
o ônus da prova deve recair sobre o empregador. As demissões relacionadas à gravidez e amamentação são 
frequentes, mas difíceis de provar. Além de violar os direitos dos trabalhadores, é provável que a ausência de 
proteção no trabalho diminua a manutenção e o avanço das mulheres no trabalho remunerado. 

A licença parental é uma medida que defende o direito das crianças a serem cuidadas 
e o direito dos adultos de cuidar delas, concebidos como direitos universais. A 
legislação e as constituições que consagram esses direitos ganharam força na América 
Latina, particularmente após Convenção sobre os Direitos da Criança, que entrou em 
vigor em 1990. Essa abordagem, baseada em direitos, também está consagrada em 
acordos regionais das Conferências Regionais sobre Mulheres na América Latina e no 
Caribe. O direito de cuidar e ser cuidado é pertinente à legislação trabalhista, bem 
como à legislação que regulamenta os estabelecimentos de assistência e a interação 
entre o trabalho remunerado dos indivíduos e o cuidado de crianças ou outros 
familiares dependentes.

Medidas protetivas

Direito de ser cuidado, direito de cuidar

Se a licença parental for concedida como um direito individual - em 
oposição a um direito familiar - não poderá ser transferida. No entanto, às 
vezes os sistemas de direitos são mistos e uma parte da licença parental 
compartilhada pode ser transferida para o outro pai. Se a parte intransferível 
da licença compartilhada não for usada, ela será abandonada (princípio 
“use-a ou perca-a”). A possibilidade da morte do pai biológico é outra 
consideração em relação à transferibilidade. Na região, os benefícios devidos 
a uma mulher que morre divido a complicações relacionadas à gravidez ou 
ao parto, geralmente podem ser repassados ao pai da criança ou a outro 
cuidador designado.

Transferibilidade

Em 2015, o Uruguai aprovou a Lei nº 
19353, que exemplifica uma abordagem 
integrada, universal e baseada em direitos 
aos cuidados. Reconhece-se, explicitamente, 
os direitos de cuidar e de ser cuidado dos 
dependentes (incluindo crianças pequenas) 
e dos prestadores de cuidados. O ímpeto por 
trás dessa lei foram as pesquisas nacionais 
de uso do tempo, realizadas em 2007 e 2013, 
que mostraram que as mulheres passavam 
dois terços da semana em trabalho não 
remunerado e apenas um terço em trabalho 
remunerado. O inverso era verdadeiro para 
os homens. Graças a esses dados, além da 
incansável defesa da sociedade civil e da 
forte vontade política, o direito de cuidado 
foi revisto como uma questão coletiva. 
Esses esforços culminaram na criação do 
Sistema Nacional de Atenção Integrada. 
Desde a criação deste sistema, modelado em 
corresponsabilidade, o Uruguai expandiu os 
benefícios da licença parental. Entre eles, 
mães e pais receberam o direito de trabalhar 
em período parcial até o bebê atingir seis 
meses.

Veja: Esquivel, Valeria, “A abordagem baseada em direitos 
das políticas de assistência: experiência latino-americana,” 
International Social Security Review, Vol. 70, 2017. 

Nota Legislativa

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19353-2015
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19353-2015
http://www.sistemadecuidados.gub.uy/
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Alguns países prevêem outros tipos de licenças complementares, que 
podem ajudar as trabalhadoras no período pós-parto e nos estágios 
iniciais da vida de seus filhos. Por exemplo, uma vez que os pais voltam 
ao trabalho, os bebês estão sob os cuidados de outras pessoas que 
podem não ser capazes de cuidar deles enquanto estão doentes. A 
licença médica paga pode ser designada especificamente para cuidar 
de uma criança doente, permitindo que os pais estejam com seus filhos 
e obtenha assistência médica oportuna, o que pode reduzir o tempo de 
recuperação e permitir que os pais voltem ao trabalho mais rapidamente. 
Alguns países da região também fornecem licenças e benefícios especiais 
em casos de aborto após um certo estágio da gravidez ou nascimento de 
um natimorto. 

Outros tipos de licenças

O equilíbrio entre vida profissional e pessoal se refere a um estado de equilíbrio no qual as demandas da vida pessoal e 
familiar (privada) e de sua vida profissional estão em harmonia, também conhecida de “reconciliação” do trabalho, da 
família e da vida pessoal. Quando o tempo e os compromissos de cada uma dessas esferas estão alinhados de maneira 
saudável, o trabalho e a família não estão em conflito, mas complementares e fazem parte da realização holística 
humana. O equilíbrio entre vida profissional e pessoal é cada vez mais reconhecido como uma prioridade política, 
pois promove a satisfação, a motivação e a produtividade dos trabalhadores e reduz o risco de “desgaste” (exaustão 
física, mental e emocional causada por estresse prolongado). As ferramentas de suporte necessárias para alcançar 
o equilíbrio entre vida profissional e pessoal dependerão do setor ou tipo de trabalho. Os exemplos podem incluir 
soluções baseadas em tecnologia ou serviços públicos mais acessíveis. Para alcançar as mudanças culturais em apoio 

ao equilíbrio entre vida profissional e pessoal, é fundamental 
que os empregadores promovam e delineiem práticas e limites 
saudáveis.

Equilíbrio trabalho-vida

A partir de 2011, os pais que trabalham no 
Chile têm direito a uma licença remunerada 
especial se seu filho com menos de um ano 
estiver gravemente doente. Esta licença 
está disponível para as mães e pode ser 
transferida para os pais. No caso de uma 
doença grave ou acidente que afete uma 
criança entre um e 18 anos, a mãe tem direito 
a até 10 dias de férias remuneradas, com a 
mesma opção de transferência para o pai. Um 
guia jurídico (chamado Ley fácil), disponível 
na biblioteca online do parlamento, explica 
em linguagem clara as disposições para essa 
licença estabelecidas nas Leis nº 21063 e 
20585, e como acessar os benefícios.

Nota legislativa

https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/licencia-medica-para-el-acompanamiento-de-hijos-e-hijas-enfermos-graves-o-en-estado-terminal
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1113014
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1039952
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