
O C. Supremo Tribunal Federal 
fixou, no desate do RE nº 576.967 
gravado com cláusula de reper-
cussão geral, a seguinte tese no 
Tema nº 72: “É inconstitucional a 
incidência da contribuição previ-
denciária a cargo do empregador 
sobre o salário maternidade.”. O 
mesmo entendimento deve ser 
aplicado à licença-paternidade.

Sob o fundamento de que os valo-
res pagos às funcionárias ges-
tantes afastadas não retribuem 
qualquer tipo de trabalho e nem 
são ganhos habituais, não se 
amoldando ao conceito constitu-
cional de salário de contribuição, 
o STF afastou a exigência do INSS 
sobre o salário-maternidade.

Esse entendimento do STF deve 
ser aplicado, por analogia, à tese 
de não incidência das contribui-
ções previdenciárias (cota patro-
nal, SAT/RAT e devidas a terceiros) 
sobre os valores pagos pela em-
presa ao empregado a título de 
licença-paternidade.

A não equiparação desses benefí-
cios desafia o princípio constitu-
cional da isonomia entre homens 
e mulheres, insculpido no artigo 
5º-I da CF/1988.

Ora, tal como no salário-materni-
dade, a licença-paternidade, 
embora suportada pelos empre-
gadores, visa garantir o devido 
amparo financeiro aos trabalha-
dores para que possam se afas-
tar de suas atividades laborais 
em razão da chegada de um filho.

Com efeito, uma vez que afasta-
dos do labor para gozo da licen-
ça-paternidade, os funcionários 
genitores não estão prestando 
nenhum serviço aos seus empre-
gadores.
Assim, os valores recebidos pelos 
trabalhadores nesse período não 
retribuem trabalho algum e nem 
têm qualquer caráter remunera-
tório. 

Não bastasse isso, em hipótese 
alguma a licença-paternidade 

pode ser considerada habitual, já 
que é um benefício esporadica-
mente concedido ao empregado, 
para que se afaste por poucos 
dias de seu trabalho.

Agora, caberá ao Judiciário definir 
se há ou não a incidência das 
contribuições previdenciárias 
(cota patronal, SAT/RAT e devidas 
a terceiros) sobre os valores 
pagos a título de licença-paterni-
dade, seguindo ou não a jurispru-
dência já sedimentada pelo STF, 
inclusive gravada com cláusula 
de repercussão geral.
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