
LICENÇA
PATERNIDADE:

ENTENDA AS MUDANÇAS
DO BENEFÍCIO E SUAS

MODALIDADES

Ao longo dos anos, o benefício 
passa por mudanças significativas 
que permitem com que os pais 
estejam mais presentes logo no 
início da vida de seus filhos

Fo
to

: i
St

oc
k



2 | BOLETIM SEAAC

Edição 44  |  Junho de 2021

Ilu
st

ra
çã

o:
 iS

to
ck

O QUE É LICENÇA PATERNIDADE?
Sendo um direito previsto na CLT, a 

licença paternidade permite com que o pai 
se ausente logo após o nascimento, ou 
adoção, de seu filho. 

Esse benefício é de extrema importância, 
visto que um novo membro na família 
costuma impactar tanto na organização 
da casa quanto financeiramente. Por isso, 
a presença paterna é fundamental para o 
auxílio com a nova rotina e além disso, para 
estabelecer um vínculo com seu filho logo 
nos primeiros dias.

O direito à licença paternidade surgiu em 
1988. Os trabalhadores podiam tirar cinco 
dias corridos de licença, contando a partir 
do primeiro dia útil após o nascimento do 
filho. Antes disso, os profissionais podiam se 
ausentar por apenas dois dias. 

Hoje, graças às mudanças, é possível 
solicitar a prorrogação da licença 
paternidade por mais 15 dias. Em 2016 foi 
sancionada a Lei 13.257 que permite isso, 
ou seja, atualmente o trabalhador pode ter 
direito a 20 dias ausentes de suas funções. 

Porém, existem alguns requisitos para 
conseguir o benefício ampliado. O 
profissional precisa se certificar se a 
empresa em que trabalha está cadastrada 
no Programa Empresa Cidadã. Vale 
lembrar também que algumas empresas 
têm sua própria política de licença 
paternidade, concedendo o prazo de 4 
meses ao empregado.

COMO SOLICITAR O BENEFÍCIO:
Os processos para solicitação da licença 

paternidade se difere dependendo do caso. 
Para solicitar a licença padrão de 5 dias é 

necessário apresentar a certidão de 
nascimento do seu filho no departamento 
de recursos humanos.

Caso a empresa faça parte do Programa 
Empresa Cidadã, o profissional pode ter 
sua licença estendida por mais 15 dias, 
totalizando 20 dias. Nesse caso, é 
necessário solicitar até 2 dias úteis após o 
nascimento da criança e também 

apresentar o certificado que comprove sua 
participação no Programa. 

O pagamento dos 5 dias da licença 
padrão é feito pela empresa. No cenário 
da licença prorrogada a empresa pode 
deduzir o valor dos dias extras do imposto 
de renda.

LICENÇA PATERNIDADE DURANTE 
PERÍODO DE FÉRIAS:

Caso o nascimento da criança ocorra dias 
antes das férias do colaborador, deve-se 
cumprir os cinco dias de licença e só após 
isso começar a contar os dias de férias. 

Em um outro cenário, caso o nascimento 
aconteça nos últimos dias das férias do 
profissional, o indivíduo continua com os 
seus cinco dias de licença a sua disposição.

EM CASO DE ADOÇÃO:
Os direitos à licença paternidade em 

caso de adoção são os mesmos direitos 
concedidos a qualquer novo pai. De 
acordo com a Lei n°12.873, se um dos 
pais adotivos for contribuinte do INSS 
poderá solicitar a licença de 120 dias. 

O salário-maternidade também é 
garantido nesse período.

EXCEÇÕES TAMBÉM CONSIDERADAS:
Em caso de natimorto, quando o feto 

morre dentro do útero materno ou 
durante o trabalho de parto, o 
funcionário tem direito de usufruir da 
licença de forma integral, 5 ou 20 dias de 
acordo com a política da empresa.  

BOLSA TRABALHO
O Governador do Estado de São Paulo, João 

de uma “bolsa trabalho” que concede auxílio 
. Em sua primeira 

etapa que tem início neste mês, o governo paulista 
garante uma primeira parcela de R$ 210,00 a 
pessoas que frequentam cursos de capacitação 

um pagamento de R$ 450,00 mensais, durante 

INFLAÇÃO
Para o índice de Preços ao Consumidor Amplo 

acima da meta central deste ano, já que passou de 
3,62% para 3,82%

números entre 2,25% e 5,25%, para alcançar esse 
dado o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica 
de juros da economia (Selic). Em 2020, o Brasil 
superou a meta, que era de apenas 4%
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juros para este ano. A expectativa dos bancos no 

de 3,75 para 4% ao ano. O Copom decidiu em 

estabilidade de até 5% ao ano. 

DOMÍNIO DAS GRANDES EMPRESAS
Os setores da economia que dependem da 

população com menor poder aquisitivo são os 
que mais sofrem, micro e pequenas empresas do 
varejo sofreram mais que as empresas de médio 
e grande porte.

Isso pode ser explicado por um dado do 

auxílio emergencial utilizam, em média, 66% da 
renda para compras no varejo. 
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O QUE É LICENÇA PATERNIDADE?
Sendo um direito previsto na CLT, a 

licença paternidade permite com que o pai 
se ausente logo após o nascimento, ou 
adoção, de seu filho. 

Esse benefício é de extrema importância, 
visto que um novo membro na família 
costuma impactar tanto na organização 
da casa quanto financeiramente. Por isso, 
a presença paterna é fundamental para o 
auxílio com a nova rotina e além disso, para 
estabelecer um vínculo com seu filho logo 
nos primeiros dias.

O direito à licença paternidade surgiu em 
1988. Os trabalhadores podiam tirar cinco 
dias corridos de licença, contando a partir 
do primeiro dia útil após o nascimento do 
filho. Antes disso, os profissionais podiam se 
ausentar por apenas dois dias. 

Hoje, graças às mudanças, é possível 
solicitar a prorrogação da licença 
paternidade por mais 15 dias. Em 2016 foi 
sancionada a Lei 13.257 que permite isso, 
ou seja, atualmente o trabalhador pode ter 
direito a 20 dias ausentes de suas funções. 

Porém, existem alguns requisitos para 
conseguir o benefício ampliado. O 
profissional precisa se certificar se a 
empresa em que trabalha está cadastrada 
no Programa Empresa Cidadã. Vale 
lembrar também que algumas empresas 
têm sua própria política de licença 
paternidade, concedendo o prazo de 4 
meses ao empregado.

COMO SOLICITAR O BENEFÍCIO:
Os processos para solicitação da licença 

paternidade se difere dependendo do caso. 
Para solicitar a licença padrão de 5 dias é 

necessário apresentar a certidão de 
nascimento do seu filho no departamento 
de recursos humanos.

Caso a empresa faça parte do Programa 
Empresa Cidadã, o profissional pode ter 
sua licença estendida por mais 15 dias, 
totalizando 20 dias. Nesse caso, é 
necessário solicitar até 2 dias úteis após o 
nascimento da criança e também 

apresentar o certificado que comprove sua 
participação no Programa. 

O pagamento dos 5 dias da licença 
padrão é feito pela empresa. No cenário 
da licença prorrogada a empresa pode 
deduzir o valor dos dias extras do imposto 
de renda.

LICENÇA PATERNIDADE DURANTE 
PERÍODO DE FÉRIAS:

Caso o nascimento da criança ocorra dias 
antes das férias do colaborador, deve-se 
cumprir os cinco dias de licença e só após 
isso começar a contar os dias de férias. 

Em um outro cenário, caso o nascimento 
aconteça nos últimos dias das férias do 
profissional, o indivíduo continua com os 
seus cinco dias de licença a sua disposição.

EM CASO DE ADOÇÃO:
Os direitos à licença paternidade em 

caso de adoção são os mesmos direitos 
concedidos a qualquer novo pai. De 
acordo com a Lei n°12.873, se um dos 
pais adotivos for contribuinte do INSS 
poderá solicitar a licença de 120 dias. 

O salário-maternidade também é 
garantido nesse período.

EXCEÇÕES TAMBÉM CONSIDERADAS:
Em caso de natimorto, quando o feto 

morre dentro do útero materno ou 
durante o trabalho de parto, o 
funcionário tem direito de usufruir da 
licença de forma integral, 5 ou 20 dias de 
acordo com a política da empresa.  
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Filiação

Enquanto as pequenas empresas caminham 

grupos de supermercados; farmácias; vestuários e 
outros garantem mais dinheiro no caixa, 
conseguindo também, com maior facilidade, 
linhas de crédito. 

Segundo especialistas vivemos um cenário 
parecido com a recessão ocorrida entre 2014 
e 2016, onde cerca de cem mil empresas 
tiveram que fechar suas portas no país, sendo 
que desse valor, 98,5 mil eram micro, pequenas 
e médias empresas. 

OS PRÓXIMOS MESES
A vacinação em massa já tem angariado efeitos 

para as principais economias mundiais, agora já há 
espaço para criar a aceleração da atividade 
global, o que também acaba impulsionando a 
economia brasileira, por uma possível retomada e 

investimentos externos nos países emergentes. 
O governo terá que ampliar possibilidades no 

setor comercial, sobretudo com relação as 
exportações brasileiras, aproveitando o cenário 
externo favorável. 

O Estado deverá também levar em consideração 
a importância do retorno do auxílio emergencial, 

possível do isolamento para conter a propagação 
do vírus. 
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