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1. RESUMO 

 O artigo visa discutir a necessidade de equiparação entre casais homoafetivos e 

heteroafetivos para a concessão de licença-maternidade por cento e vinte diais, nos 

termos da Constituição Federal e da Consolidação das Leis do Trabalho. Ao analisar 

a mudança histórica da legislação trabalhista, evidente que a mulher foi inserida no 

mercado de trabalho sem nenhum tipo de proteção à maternidade e após algumas 

décadas a proteção iniciou-se. Assim como a sociedade evolui, o direito deve 

acompanhar tal mudança e diante da possibilidade de adoção ou reprodução assistida 

por casais homoafetivos, a legislação precisa de adequar para garantir licença-

maternidade para este grupo específico, uma vez que a lei é omissa e a interpretação 

do julgador nem sempre poderá ser favorável. 
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2. INTRODUÇÃO 

A proteção à maternidade sempre foi uma grande questão social durante os 

séculos. A inserção da mulher no mercado de trabalho no início da Revolução 

Industrial inseriu no sistema jurídico mundial a criação de leis trabalhistas mais 

benéficas aos empregados, sobretudo no tocante à saúde da empregada e de sua 

prole (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2014). 

No Brasil, após a implementação da Consolidação das Leis Trabalhistas 

(Decreto-lei n. 5.452/1943), diversos direitos foram criados para coibir abusos 

autoritários. Com o passar das décadas, o país enfrentou diversos problemas sociais, 

dentre eles a Ditadura Militar, e após o fim desta, a Constituição Federal de 1988 

garantiu direitos extirpados pelo regime militar, passando a permitir licença-

maternidade por cento e vinte dias à empregada, e de igual forma a CLT permitiu o 

mesmo período igualitário à empregada adotante. 

A sociedade brasileira não é mais composta apenas por casais heteroafetivos, 

mas também por homoafetivos e após a decisão da ADI 4277 e ADPF 132 pelo 

Supremo Tribunal Federal, o artigo 226 da Constituição Federal foi interpretado nos 

ditames da carta magna, proporcionando o entendimento vinculante de que há 

entidade familiar em todos os tipos de famílias constituídas, sejam formais ou 

informais, mesmo quando a orientação sexual dos parceiros for idêntica. 

 



3. OBJETIVOS 

Demonstrar que a legislação trabalhista protetiva avançou conforme os anos e 

evidenciar que a realidade da sociedade contemporânea necessita que a lei se 

adeque para atender a todos os tipos de família, com base no princípio constitucional 

da isonomia, dignidade da pessoa humana e o princípio intrísco da afetividade, de 

modo que os casais homoafetivos também obtenham licença-maternidade para os 

cuidados com a prole.  

 

4. METODOLOGIA 

 Para o desenvolvimento e obtenção dos objetivos propostos, utilizou-se 

pesquisa bibliográfica, consubstanciada em leitura e análise de legislação, manuais 

de direito constitucional e do trabalho, além de pesquisa em decisões judiciais. O 

método utilizado foi o hipotético-dedutivo. Com a seleção do material bibliográfico e 

normativo, a pesquisa em si foi escrita com a utilização do editor de texto MS-Word, 

com base nas normas da ABNT.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O ser humano, desde os primórdios de sua essência, sempre desenvolveu 

atividades ligadas à produção de bens e serviços por intermédio de mão de obra. Seja 

no período das antigas civilizações, do feudalismo, da Idade Média ou da Revolução 

Francesa, o termo trabalho sempre foi inerente à necessidade do indivíduo de 

participar da construção de sua sociedade. 

Com o surgimento de novas tecnologias, como a máquina movida à vapor, 

eclodiu no século XVIII a chamada Revolução Industrial, iniciando-se o processo de 

industrialização da manufatura. 

Com isto, diversos camponeses migraram para as capitais de seus países, 

sobretudo na Inglaterra, buscando melhores condições de moradia e sobrevivência. 

Entretanto, inexistiam regras que regulamentassem o trabalho humano nas fábricas, 

assim, os trabalhadores laboravam por mais de quinze horas ininterruptas em 

atividades superiores às suas condições físicas, recebiam salários extremamente 

baixos diante da situação socioeconômica em que se encontravam, além da 

exploração desenfreada do trabalho infantil e da mulher.  

A Revolução Industrial foi inovadora em diversos setores, principalmente em 

inserir a mulher no mercado de trabalho, porém, as condições insalubres em que eram 



submetidas, o salário inferior ao recebido pelos homens, que em alguns casos perdura 

até à atualidade, o preconceito da classe conservadora com relação ao desempenho 

feminino nas fábricas, somando-se, ainda, com as prendas domésticas que deviam 

exercer (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2014) necessárias para a reflexão acerca de 

sua proteção: 

Nenhuma limitação da jornada de trabalho, idênticas exigências dos 
empregadores quanto às mulheres e homens, indistintamente, 
insensibilidade diante da maternidade e dos problemas que pode 
acarretar à mulher, quer, quanto às condições pessoais, quer quanto 
às responsabilidades de amamentação e de cuidados dos filhos em 
idade de amamentação e etc.  

Deveras, evidente que as condições eram desfavoráveis ao gênero feminino, 

já que viviam em extrema desigualdade e inferioridade com relação aos homens e 

encontravam-se em situação de vulnerabilidade para exercer um papel fundamental: 

o exercício da maternidade.  

Logo, o direito positivo aflorou-se como protetor, de modo que as mulheres 

pudessem ser protegidas pelo ordenamento jurídico, não por serem frágeis, mas pela 

necessidade de tutela nas relações trabalhistas diante de sua hipossuficiência junto 

aos empregadores. 

A tutela da maternidade possuía um interesse especial da sociedade na época, 

pois a defesa da família se tornou um direito natural, encravado nos indivíduos. Seria 

desumano e não aceito socialmente permitir que a gestante desempenhasse 

atividades braçais que coloquem em risco a saúde do feto, ou impedir que a 

empregada amamentasse seu filho durante a jornada de trabalho, ou, ainda, a 

demissão arbitrária da mulher que havia engravidado. 

A conquista de direitos inerentes à maternidade, foi e ainda é uma constante 

batalha social e legislativa, quiçá dos movimentos feministas. Rudolf von Ihering 

(1909) defende que o direito é conquistado por lutas, não no sentido de que o indivíduo 

deve travar uma guerra armada contra o ente federativo, mas as minorias e grupos 

oprimidos devem se unir no sentido de contrariar à sociedade retrograda, buscando 

apoio daqueles que o representam, e, caso não seja possível, pressionar os poderes 

públicos para que as leis se adequem às mudanças sociais.  

A proteção à maternidade surgiu no Brasil a partir da Convenção n. 3 da 

Organização Internacional do Trabalho de 1919, ratificada no país em 26 de abril de 

1934 e promulgada pelo presidente Getúlio Vargas através do Decreto n. 423, de 12 

de novembro de 1935, com a temática central o emprego das mulheres antes e depois 



do parto, além da devida indenização em relação à maternidade, com exceção das 

empregadas domésticas e trabalhadoras rurais, duas funções essenciais no país no 

início do século XIX, pois somente desempenhavam tais funções pessoas 

marginalizadas da sociedade e que não recebiam a devida atenção do legislador. 

Até o início do século XX, o Brasil era um país centrado na atividade ruralista e 

até 1888 tal ramo era desenvolvido por meio de trabalho escravo, todavia, após o fim 

da escravidão e o início da 1ª Guerra Mundial, diversos estrangeiros, sobretudo 

italianos e japoneses, imigraram para o país em busca de melhores condições de vida, 

e, consequentemente, somente encontraram possibilidade de trabalho nas lavouras 

de café e cana de açúcar. 

Com o passar das décadas, as atividades laborativas ganharam espaço no 

processo de industrialização do país e para coibir o abuso dos empregadores e 

garantir condições de sobrevivência básica aos empregados, o nacionalista Getúlio 

Vargas intensificou a criação de leis essenciais ao direito dos trabalhadores. 

Em 1934, baseado na Constituição alemã de Weimar, o presidente Getúlio 

Vargas promulgou uma Constituição Federal e no art. 121, §1º, “h”, surgiu pela 

primeira vez de forma constitucional a proteção à trabalhadora durante a gravidez. 

Porém, as leis trabalhistas eram esparsas e cada profissão possuía uma 

regulamentação diferenciada das outras, causando intensa instabilidade jurídica, já 

que alguns grupos eram protegidos e outros inobservados, assim, em 01ª de maio de 

1943, o Vargas editou o Decreto-lei n. 5.452, intitulado Consolidação das Leis do 

Trabalho, como forma de reunir as leis trabalhistas e estabelecer parâmetros de 

tratamento contratual entre empregado e empregador. 

Dentre as diversas especificidades da norma, a Seção V dedica-se à proteção 

da gestante durante e após a maternidade. O art. 392 foi inovador ao garantir que 

nenhuma mulher poderia ser demitida em virtude de ter contraído matrimônio ou por 

ser gestante, assim como proibiu que contratos coletivos ou individuais 

regulamentassem tal tipo de assunto. 

Pelo Decreto-lei n. 229/1967 o art. 392 recebeu nova redação, em que a mulher 

se afastaria da atividade laborativa por quatro semanas antes do parto e oito semanas 

após este, além da necessidade da apresentação de atestado médico e a 

possibilidade de aumento de duas semanas em casos específico. 



O decreto ainda incluiu que em casos de parto antecipado, a mulher poderia se 

afastar do trabalho por doze semanas (§3º, art. 392) e mudar de função na empresa 

sem prejuízo do salário (§4º, art. 392). 

A Constituição Federal de 1988 determinou como direito social do trabalhador, 

no art. 7º, inciso XVIII a licença-maternidade por 120 dias e no inciso XIX a licença-

paternidade no período fixado em lei infraconstitucional.; observa-se que havia conflito 

entre a Constituição Federal e a CLT, pois, duas normas fixavam períodos diferentes 

de licença-maternidade.  

Hans Kelsen, na obra Teoria Pura do Direito (1998) assevera que existe uma 

hierarquia entre as normas dentro do ordenamento jurídico, formando uma relação 

piramidal, cujo o topo da pirâmide encontra-se a Constituição Federal, a “lei suprema”, 

emanando todo o poder normativo e as demais normas infraconstitucionais devem 

obedecer seu texto. 

Portanto, a licença-maternidade passou a ser interpretada com base na 

Constituição Federal de 1988 até que a Lei n. 10.421, de 15 de abril de 2002, 

estabeleceu uma nova redação ao art. 392 da CLT, deixando-a com o mesmo período 

determinado pelo constitucionalista originário.  

Ademais, foi incluído pela Lei n. 10.421/2002 o artigo 392-A na CLT, que 

garantia à empregada licença-maternidade de 120 dias (§1ª) caso adotasse ou 

obtivesse guarda judicial para fins de adoção de criança até um ano de idade, 60 dias 

em casos de crianças de um a quatro anos e de 30 dias caso a criança possuísse de 

quatro a oito anos de idade, nos termos no §5º do art. 392, porém, os citados 

parágrafos foram posteriormente revogados. 

Com a nova redação dada pela Lei n. 12.873/2013, o artigo 392-A prevê a 

licença-maternidade da empregada adotante nos mesmos termos estabelecidos pelo 

artigo 392 da CLT e somente será concedido com a apresentação do devido termo 

judicial (§4º). 

Existe, contudo, uma omissão na lei no sentido de que se um casal, composto 

por dois homens ou duas mulheres, obtiver a guarda para fins de adoção, será 

beneficiário de licença-maternidade ou paternidade, já que ambos são pais ou mães, 

mas o período de afastamento de cinco dias, como no caso da licença-paternidade 

(art. 10, §1º do ADCT) pode acarretar uma série de fatores negativos na construção 

de um laço familiar, diante de sua escassez de tempo. 



Soma-se a isso que independentemente da entidade familiar (monoparental ou 

pluriparental) e da orientação sexual dos indivíduos (hétero ou homossexuais) são 

construídas, a participação de ambos os pais nos primeiros meses de convívio com 

sua prole é de suma importância; a democracia somente será alcançada quando a 

equidade e a igualdade fizerem parte do cotidiano de todas as pessoas. 

Desde o início da história da humanidade a família foi pautada na relação entre 

um casal, composto por um homem e uma mulher, e seus filhos. No ocidente, com a 

imposição do Cristianismo, qualquer outra forma de relação conjugal que fosse 

contrária à isso, seria contra a vontade de Deus, o famoso pecado, e algumas vezes 

ilegal, já que diversos ordenamentos jurídicos foram influenciados pela Igreja e pelo 

direito canônico. 

Porém, a sociedade vive em constante mudança, termos e conceitos 

concretizados por séculos estão sendo fragmentados e passaram a ter novos 

significados; um deles é a família. 

 Na legislação pátria, a família tinha caráter patrimonial, no qual o homem 

sustentava financeiramente a prole, enquanto a esposa tinha a única função de cuidar 

da casa e educar os filhos. Maria Helena Diniz (2011) explica que o Código Civil de 

1916 buscava a proteção e defesa do patrimônio, já que a sociedade buscava esta 

tutela doente federativo. 

A Constituição Federal de 1988, no artigo 226 e seguintes, mudou este 

conceito, entendendo que família não é só a relação entre os pais com seus filhos, 

mas entre os próprios cônjuges, com filhos ou não, entre avós e seus netos, entre 

tutores e tutelados, isto é, pautado no princípio da afetividade, trouxe uma pluralidade 

de significados para o conceito de família e criou diversas formas de entidades 

familiares.  

Afetividade, nada mais do que isso. Tanto a Constituição Federal quanto o 

Código Civil de 2002 evidenciam que a família não precisa mais ser regida pelo 

matrimônio, pois a união estável também é uma forma de constituir uma entidade 

familiar. 

De forma corajosa e inovadora, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 4277 e 

ADPF 132, com a relatoria do ministro Ayres Britto, reconheceu que casais 

homoafetivos têm os mesmo direitos e garantias que casais heteroafetivos, uma vez 

que a Constituição Federal possibilitou a existência de diversas entidades familiares 

e que a própria lei maior institui a não discriminação por orientação sexual e a livre 



associação sexual ou afetiva do indivíduo diante da proteção à intimidade a vida 

privada (art. 5º, X). O legislador não deve intervir na escolha da pessoa constituir uma 

relação com o mesmo ou outro sexo, mas tem a obrigação de defender esta forma de 

união.  

O Tribunal Constitucional não criou uma nova lei, mas interpretou com base na 

própria Constituição e por se tratar de Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental, teve efeito vinculante a todos os órgãos 

do judiciário e administração pública. 

Forçoso frisar que diversos juristas explanaram tal interpretação antes mesmo 

do STF decidir neste sentido, como Maria Berenice Dias (2016) que além de criar uma 

das primeiras obras que demonstra a existência do homossexual na sociedade, o 

preconceito que sofre e diversos outros fatores, criou um novo termo: a 

heteroafetividade e a homoafetividade, diferenciando o entendimento de que a 

afetividade não está ligada à orientação sexual dos parceiros. 

Após esta decisão, diversos outros direitos foram estabelecidos por via judicial, 

já que o legislador ainda atua de forma omissa e preconceituosa, seja pautado no foro 

pessoal ou em dogmas religiosos.  

Diante da esperança interpretativa oriunda de decisões judiciais corajosas, em 

2010 o Superior Tribunal de Justiça no REsp 889852/RS, com a relatoria do ministro 

Luís Felipe Salomão, concedeu adoção de criança por casal homoafetivo, ao 

interpretar que inexiste proibição legal sobre o tema e que o bem-estar da criança 

acolhida institucionalmente deve ser observado como o primordial motivo para 

adoção, isto é, se os fatores sociais dos adotantes forem favoráveis, a orientação 

sexual deste não traz fatores jurídicos que impossibilitem o pleito. 

 

6. RESULTADOS  

Ao analisar o tocante à licença-maternidade para casais homoafetivos é 

necessário entender o princípio da dignidade da pessoa humana, estipulado como 

fundamento da República no inciso III, do art. 1º da Constituição Federal. Alexandre 

de Moraes, explicita a relação entre o âmago pessoal do indivíduo com os demais 

sujeitos da sociedade:  

A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se 
manifesta singularmente na autodeterminação consciente e 
responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito 
por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável 
que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente 



excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos 
direitos fundamentais, mas sem menosprezar a necessária estima que 
merecem todas as pessoas em quanto seres humanos. 

O tratamento igualitário e inerente à humanidade do indivíduo deve ser 

observado como forma de criação de uma república igualitária, em que todas as 

pessoas são iguais, tanto em direitos quanto em deveres, quem zelam pela criação 

de uma sociedade justa fundamentada em direitos sociais (art. 1º, III da CF). 

O direto social, assim como a dignidade da pessoa humana, é fundamental ao 

ser humano, sendo compreendido como toda garantia ao cidadão, sem qualquer tipo 

de discriminação, inerentes à saúde, trabalho, educação, alimentação e moradia e 

outras formas estabelecidas no art. 6º da Carta Magna. Este ramo do direto pode ser 

considerado complexo, uma vez que são aplicados ao indivíduo e à coletividade, 

sempre com a visão de garantir o melhor ao cidadão. 

O constitucionalista percebeu que é necessária a criação de vínculos entre os 

pais e os filhos recém-nascidos, assim como com os recém-adotados. Todavia, ao 

não fazer menção expressa aos casais homoafetivos, deixa em dúvidas se este grupo 

se enquadra nos limites fixados pela lei. 

Já que a lei foi omissa, a jurisprudência dos tribunais entende que a norma 

constitucional não é clara, e, em casos de que os pais constituírem uma família não 

tradicional, isto é, os homoafetivos, a licença-maternidade seria concedia apenas à 

um deles, enquanto o outro gozaria dos benefícios da licença-paternidade, já que a 

concessão de benesse igual à ambos feriria o princípio da isonomia, pois deixaria em 

desigualdade os casais homoafetivos e heterossexuais. 

Ora, Ruy Barbosa (2009) já dizia que o princípio da igualdade significa tratar os 

desiguais de forma desigual, ou seja, o grupo oprimido deve ser tratado com 

benefícios para, em algum momento, ser igual ao grupo dominante. Ademais, o 

tratamento desigual não pode gerar discriminação, mas tem a obrigação de inserir os 

grupos abandonados pela sociedade e esquecidos pelos legisladores. 

Tanto os casais homoafetivos quanto os heteroafetivos precisam criar laços 

com os filhos, não importa se são biológicos ou adotivos, e, estabelecer que um deles 

terá 120 dias para esta criação enquanto o outro somente 05 dias é ferir a dignidade 

da pessoa humana, tanto dos pais quanto dos filhos. 

Se o constitucionalista tanto previu a defesa da família no texto constitucional, 

defendendo-a como base da criação de cidadãos preocupados na construção de uma 

sociedade livre e justa, não há motivos para que o negue a existência de diversas 



relações afetivas, bem como se omitir em sua proteção. A realidade social muda 

constantemente e as leis devem se adequar, sob o risco de existirem leis insuficientes 

para uma sociedade não padronizada. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho desenvolvido buscou mostrar que a legislação trabalhista continua 

em constante mudança para o garantir direitos sociais aos empregados de forma justa 

e igualitária, para que no futuro atenda de forma democrática todos os indivíduos, nos 

termos da Constituição Federal.  

Enquanto o poder legislativo se encontrar omisso e passivo com relação aos 

direitos dos indivíduos homossexuais, o judiciário deve continuar com suas decisões 

inovadoras para o estabelecimento de entendimentos igualitários e não 

discriminatórios. 

Conclui-se que a licença-maternidade para casais homoafetivos, em sede 

jurisdicional, somente poderá ser concedida a um dos cônjuges já que há expressa 

previsão normativa neste sentido, mas a legislação deverá se adequar para criar a 

licença-natalidade, no qual ambos os responsáveis pela prole possam usufruir do 

mesmo período de tempo para a mantença desta, não de forma financeira, mas de 

forma afetiva.   
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