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COORDENAÇÃO-GERAL DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
Referência: Comando SIPPS nº 379995199. 
Interessado: INSS - Divisão de Reconhecimento Inicial de Direitos. 
Assunto: Necessidade de afastamento do trabalho para percepção do salário

maternidade. Art. 71-C da Lei nº 8.213/91. Vigência fixada em 23.01.2014. Efeitos e 

tratamento dos benefícios analisados antes e após a alteração legal. 

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. SALÁRIO-MATERNIDADE. 
AFASTAMENTO DA ATIVIDADE 
NECESSIDADE. QUESTÕES CORRELATAS. 

LABORAL. 

I - RELATÓRIO 

O presente processo iniciou-se com a reconstituição parcial dos 

autos SIPPS nº 336.539.107 (fls. 01-82), no qual, após ampla discussão sobre a 

necessidade ou não do afastamento da atividade para fins de percepção do 

salário-maternidade, propôs-se alteração legislativa que resultou na inserção do 

art. 71-C na Lei nº 8.213/1991. 

2. Nestes autos, a Divisão de Reconhecimento Inicial de Direitos da 

Coordenação-Geral de Reconhecimento de Direitos do Instituto Nacional do 

Seguro Social - DRIDIR/CGRD/INSS, objetivando fixar a correta interpretação do 

novo dispositivo legal, bem corno o seu alcance sobre os benefícios de salário

rnaternidade requeridos (ou com fatos geradores) anteriores e posteriores à 

alteração legal, formulou nova consulta (fls. 83-86), dirigida à Procuradoria. ÍM 
Federal Especializada junto àquela autarquia. a 

Esplanada dos Ministérios, Bloco F, <J' andar, Sala 901 - CEP: 70.059-900 - Brasllla-DF 
Tal.: (61) 2021-5353 e (61) 2021-5257- Fax: (61) 2021-5882 - cj.mps@previdencla.gov.br 
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3. A Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS - PFE/INSS, 

a respeito, pronunciou-se por meio da NOTA N. 01058/2014/DIVCONS/PFE

INSS/AGU (fls. 87-101), aprovada pelo DESPACHO N. 

01243/2014/CGMBEN/PFE-INSS/PGF/AGU (fl. 102), ocasião em que também 

propôs a revisão do PARECER Nº 161/2012/CONJUR/MPS/CGU/AGU no tocante 

à responsabilidade dos novos empregadores quando houver dispensa voluntária 

do empregado. 

4. A consulente, à luz da manifestação da PFE/INSS, teceu novas 

considerações a respeito da concessão e do pagamento do salário-maternidade 

(fls. 103-107), submetendo-as ao crivo da SPPS/MPS e desta CONJUR/MPS. 

5. Remetidos os autos a este Ministério da Previdência Social, a 

Coordenação-Geral de Legislação e Normas - CGLEN, considerando a evolução 

da discussão, destacou e respondeu, objetivamente, os pontos reputados ainda 

pendentes de solução, como se observa da NOTA CGLEN Nº 103/2015 (fls. 109-

111), aprovada pelo Secretário de Políticas de Previdência Social (fl. 111-v). 

6. Finalmente, vieram os autos a esta Consultoria Jurídica, para 

manifestação, sendo distribuídos a este Advogado da União em 24.03.2015. 

7. É o que cabe relatar. 

II- DELIMITAÇÃO DA CONSULTA 

8. Tendo em conta a diversidade de questionamentos e de 

manifestações constantes dos autos, cabe, preliminarmente, delimitar o objeto da 

consulta dirigida a esta Consultoria Jurídica. 

9. Conforme relatado, o cerne da dúvida é a correta interpretação e 

aplicação do art. 71-C da Lei nº 8.213/1991, incluído pela Lei nº 12.873/2013, que 

reza: "A percepção do salário-maternidade, inclusive o previsto no art. 71-B, está 

condicionada ao afastamento do segurado do trabalho ou da atividade 

desempenhada, sob pena de suspensão do benefício". 
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10. Inicialmente, a DRIDIR/CGRD/INSS entendeu necessário 

esclarecer os seguintes pontos (fls. 83-86): 

11. 

1 - se o termo "suspensão" indica que o beneficio pode ser devido de 
forma parcial, correspondente aos meses em que não houver o 
exercício de atividade laboral concomitante, ou se há a necessidade 
de que o afastamento coincida com a totalidade do período de 120 
dias; 

1.1 - em caso afirmativo, se o pagamento parcial é devido 
independentemente do momento em que se deu o afastamento, 
dentro do período de 120 dias, isto é, independentemente de o 
afastamento ocorrer logo após o fato gerador (nascimento, adoção, 
guarda ou aborto) ou em momento posterior; 

2 - se o disposto no art. 71-C da Lei nº 8.213/1991 aplica-se 
retroativamente; 

2.1 - em caso negativo, considerando que antes da alteração 
legislativa o INSS indeferia o requerimento de salário-maternidade 
quando constatada a ausência de afastamento da atividade à época 
do fato gerador, se cabe revisão daqueles requerimentos indeferidos 
com fundamento no "não afastamento da atividade"; 

3 - se a regra do art. 71-C da Lei nº 8.213/1991 aplica-se a todas as 
categorias de segurados, inclusive os segurados facultativos; 

4 - se, para as categorias alcançadas pelo art. 71-C da Lei nº 
8.213/1991, quando constar do CNIS informações de 
remunerações/contribuições, o pagamento a título de B-80 fica 
condicionado ao prévio acerto junto à Receita Federal do Brasil, 
mediante retificação de GFIP ou restituição de contribuições, o que 
poderá ocorrer nas hipóteses de recolhimentos indevidos. 

Contudo, a PFE/INSS, na NOTA N. 01058/2014/DIVCONS/PFE-

INSS/AGU (fls. 87-101), limitou-se a fixar os entendimentos a seguir resumidos: 

- o art. 71-C da Lei nº 8.213/1991 veda apenas a percepção das 
parcelas do salário-maternidade cumulativamente com a 
remuneração, sendo irrelevante o momento em que se verifique essa 
cumulação; 
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12. 

- no caso de atividades concomitantes, cada vínculo/atividade laboral 
será isoladamente considerado para fins de concessão e pagamento 
do benefício; 

- em não se tratando de atividades concomitantes, no caso de 
demissão voluntária ou por justa causa na vigência da licença
matemidade, o segurado empregado que formalizar novo contrato 
de trabalho somente fará jus ao benefício se permanecer afastado das 
atividades laborais, situação em que o pagamento do salário
matemidade caberá ao novo empregador, "mas apenas pelo valor 
que já vinha sendo pago, e, em qualquer caso, sem prejuízo da 
compensação tributária correlacionada"; 

- na análise do ato de dispensa do segurado empregado, a 
competência do INSS limita-se à verificação do registro formal do 
ato, isto é, se "a dispensa foi registrada como sendo voluntária ou 
involuntária, e, nesse último caso, com ou sem justa causa, pouco 
importando se de fato houve justa causa, ou se a dispensa não seria 
uma rescisão unilateral indireta"; 

- quanto aos servidores públicos vinculados ao RGPS por estarem 
investidos em cargos em comissão, a exoneração, em qualquer caso, 
deve ser tomada como "simples finalização da relação jurídica, 
competindo ao INSS realizar o pagamento do salário-maternidade 
por não haver qualquer motivo para que, nesses casos, o faça o 
empregador público, quando não mais existir qualquer vínculo entre 
este e o segurado que pleiteia o benefício". 

A consulente, embasada em novas considerações, manifestou-se 

novamente, posicionando-se da seguinte forma (fls. 103-107): 

a) o art. 71-C da Lei nº 8.213/1991 "se destina exclusivamente à/ao 
segurada/o que inicia nova atividade no período de 120 dias de gozo 
do benefício de salário-maternidade e para aquelas/aqueles que 
retomam à atividade antes da cessação do benefício", não se 
prestando "a estimular a continuidade da atividade após o 
nascimento/adoção da criança"; 

b) "na hipótese de a/o segurada/o exercer mais de uma atividade ao 
tempo do fato gerador, só haverá direito ao benefício de salário 
maternidade se houver o afastamento de todas as atividades"; 

e) quanto à competência do INSS para o pagamento do salário
matemidade nos casos de despedida sem justa causa, "havendo 
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13. 

proposição de alteração do RPS já consensuada entre PFE, INSS, 
SPPS e CJ/MPS, não vislumbramos fundamento para a análise das 
considerações formuladas nos itens 45 a 66 [da NOTA N, 
01058/2014/DIVCONS/PFE-INSS/AGU], uma vez que enquanto não 
alterada a redação do citado artigo [art 97 do RPS], a atividade da 
Autarquia continua vinculada ao estrito cumprimento do que nele se 
encontra disciplinado"; e 

d) "quanto ao ocupante de cargo público demissível ad nutum, 

abordado nos itens 40 a 54 [da NOTA N. 01058/2014/DIVCONS/PFE
INSS/AGU], cabe, tão somente apontar que nestes casos tem sido 
adotado o mesmo procedimento definido para as demais 
empregadas vinculadas ao RGPS, somente sendo devido o benefício 
de salário-maternidade nas hipóteses de encerramento do contrato a 
pedido da segurada ou por justa causa", 

Finalmente, a CGLEN/SPPS/MPS, pronunciando-se de modo 

objetivo sobre as questões reputadas ainda pendentes de apreciação, fixou o 

seguinte entendimento (fls. 109-111): 

I - o art. 71-C da Lei nº 8.213/1991 deve ser aplicado a todos os casos, 
independentemente da data do requerimento do beneficio, 
respeitado o prazo prescricional, excluindo o pagamento do 
beneficio "durante o período compreendido entre o fato gerador e o 
termo final de 120 dias da sua ocorrência em que exerceu atividade 
que a enquadre como segurada obrigatória"; 

II - "o segurado preserva o direito ao recebimento das parcelas do 
salário-maternidade pelo período em que efetivamente se afastou do 
exercício da atividade, podendo, portanto, recebê-lo por período 
inferior a 120 dias"; 

III - no caso de atividades concomitantes, considera, ad referendum 
desta Consultoria Jurídica, ser necessário o afastamento de todas as 
atividades desempenhadas pela segurada para fins de concessão do 
beneficio, ressalvadas as atividades para as quais o prazo de carência 
respectivo ainda não foi cumprido; 

IV - quanto à competência para o pagamento do salário-maternidade 
nas hipóteses de rescisão sem justa causa, o art. 97 do RPS deve ser 
aplicado, sem ressalvas, enquanto vigente; 

V - por fim, em relação aos ocupantes de cargo de livre nomeação e 
exoneração, devem ser adotados os mesmos procedimentos 
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~definidos para os demais segurados empregados, diante do disposto 
na alínea "g" do inciso 1 do art. 11 da Lei nº 8.213/1991. 

14. Pois bem, corno sinalizado na NOTA CGLEN Nº 103/2015, 

várias das questões inicialmente suscitadas pela DRIDIR/CGRD/INSS (fls. 83-86) 

foram, aparentemente, superadas no âmbito do próprio INSS e da PFE/INSS, 

tanto que, apesar de não terem sido abordados na NOTA N. 

01058/2014/DIVCONS/PFE-INSS/AGU (fls. 87-101), deixaram de ser reiterados 

pelo INSS em sua última manifestação (fls. 103-107). Ademais, segundo a 

CGLEN/SPPS/MPS, "foram mantidos entendimentos com a Coordenação-Geral 

de Reconhecimento de Direitos para que a análise desta Secretaria limitasse seu 

escopo, tendo em vista a urgência requerida para a manifestação e não existência 

de dúvida ou divergência em relação aos demais pontos". 

15. Sendo assim, esta manifestação jurídica também se 

circunscreverá aos pontos elencados e analisados na NOTA CGLEN Nº 103/2015, 

quais sej arn: 

1 - concessão do benefício de salário-maternidade para o segurado 
que não se afastou de suas atividades imediatamente após o fato 
gerador, mas o fez em período posterior, antes do transcurso de 120 
dias; 

II - pagamento parcial do salário-maternidade, abrangendo apenas 
o período em que o segurado esteve afastado de suas atividades; 

III - repercussão do art. 71-C da Lei nº 8.213/1991 nos casos em que 
o segurado exerce mais de urna atividade concomitante, não se 
afastando de todas as atividades; 

IV - competência para o pagamento do salário-maternidade nas 
hipóteses de rescisão do contrato de trabalho sem justa causa; 

V - aplicabilidade do art. 97 do RPS às hipóteses de cargo em 
comissão. 

16. Acrescenta-se apenas, em virtude do pedido de revisão 

formulado pela PFE/INSS, a reanálise da questão atinente à responsabilidade dos 

novos empregadores pelo pagamento do salário-maternidade quando 

rescindido voluntariamente o vínculo empregatício anterior do segurado. 

6 



ADVOCACIA-GERAI, DA UNIÃO 

Cü:'\l:SULTORIA-GERAL DA UNIÃO 

Consultoria Jurldiea junto ao Ministério da Previdência Social 

Referência: Sipps nº 379995199 

III - ANÁLISE JURÍDICA 

17. Antes de adentrar à análise individualizada das questões 

suscitadas, convém fazer um breve resgate das manifestações anteriores desta 

Consultoria Jurídica acerca da matéria, proferidas no bojo do processo SIPPS nº 

336.539.107. 

18. No PARECER Nº 161/2012/CONJUR-MPS/CGU/AGU, 

estabeleceram-se as seguintes premissas e conclusões jurídicas: 

- a proteção à maternidade da trabalhadora gestante tem sede 
constitucional, tanto no aspecto trabalhista (art. 7º, XVIII, da CF) 
quanto no previdenciário (art. 201, II, da CF); 

- o salário-maternidade é um beneficio previdenciário devido pelo 
RGPS a todas as categorias de seguradas em decorrência do 
nascimento de filho, adoção ou guarda, com o escopo de assegurar a 
remuneração durante o afastamento do trabalho; 

- há de se distinguir a licença-maternidade, direito trabalhista 
assegurado apenas às trabalhadoras com vinculo empregatício, do 
salário-maternidade, beneficio previdenciário devido a todas as 
seguradas, com ou sem vinculo empregatício; 

- a irrenunciabilidade e indisponibilidade da licença-maternidade da 
empregada não implica na obrigatoriedade do exercício do direito 
por sua titular, que pode, inclusive, voluntariamente desvincular-se 
da relação empregatícia; 

- o término do vínculo empregatício, com a consequente cessação das 
obrigações trabalhistas, por ato voluntário da empregada, exonera o 
empregador de pagar/adiantar a prestação do salário-maternidade, 
não sendo esta obrigação previdenciária repassada para eventual 
novo empregador (fato gerador anterior à contratação); 

- o valor do salário-maternidade não varia em razão de salários-de
contribuição vertidos após a ocorrência do fato gerador; 

- o retomo ao trabalho antes do término do período de salário
maternidade somente é vedado à segurada empregada, dada a 
irrenunciabilidade e indisponibilidade da licença-maternidade; as 
seguradas enquadradas em outras categorias podem retomar suas 
atividades a qualquer momento; 
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não obstante destinado, a princ1p10, a substituir a ~""Q"'' 
remuneração/salário, à míngua de disposição legal em contrário, o 
salário-maternidade é devido à segurada independentemente de 
seu efetivo afastamento das atividades laborais. 

Posteriormente, foi exarado o PARECER Nº 339/2013/CONJUR-

MPS/CGU/AGU, revisando parcialmente o entendimento acima transcrito, tão 

somente no que diz respeito ao pagamento do benefício concomitantemente ao 

exercício da atividade laboral. Reputou-se, desta feita, que "o benefício 

previdenciário visa substituir a renda da segurada durante o período de 

afastamento da atividade laboral", razão pela qual o pagamento do salário

matemidade seria condicionado a esse afastamento. Recomendou-se, ainda, o 

aperfeiçoamento legislativo, para aclarar essa condicionante. 

20. Sobreveio, então, a Lei nº 12.873/2013, que, refletindo esse 

mesmo entendimento, acrescentou o art. 71-C à Lei nº 8.213/1991, verbis: 

21. 

Art. 71-C. A percepção do salário-maternidade, inclusive o previsto no art. 
71-B, está condicionada ao afastamento do segurado do trabalho ou da 
atividade desempenhada, sob pena de suspensão do benefício. 

A partir de tais premissas/conclusões, bem como do novo 

dispositivo legal citado, é possível analisar os últimos questionamentos trazidos 

neste processo, sem prejuízo de novas ponderações que se fizerem necessárias, as 

quais serão incluídas diretamente nos tópicos correlatos. 

22. Assim, passa-se à análise individualizada de cada questão 

suscitada. 

23. Atualmente, não subsistem mais dúvidas quanto ao caráter 

substitutivo do salário-maternidade. Seu pagamento é expressamente 

condicionado ao afastamento do segurado em relação à atividade laboral. O art. 

71-C da Lei nº 8.213/1991, porém, não faz qualquer menção quanto à extensão 
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desse afastamento. Vale dizer, não restou explícito na legislação se o afastament~"""'" ~···· 

parcial, contemplando apenas parte dos 120 dias do salário-maternidade, inibiria 

o pagamento de todo o benefício ou apenas das parcelas correspondentes ao 

período de desempenho da atividade. 

24. Ocorre que, nos termos do citado art. 71-C, o exercício da 

atividade laboral durante o período do salário-maternidade suspenderá o benefício, 

o que, por si só, denota a manutenção do direito previdenciário, que terá apenas 

os seus efeitos sobrestados. Não se trata de um cancelamento definitivo do 

salário-maternidade, porque mantidos hígidos os seus requisitos legais. O 

benefício suspenso, uma vez superado o motivo da suspensão, pode ser 

reativado. 

25. A ausência de afastamento, assim, configura um fato suspensivo 

da fruição salário-maternidade, que pode ser retomada tão logo e enquanto 

verificado o afastamento da atividade. 

26. Em outras palavras, como bem observado no item 15 da NOTA 

N. 01058/2014/DIVCONS/PFE-INSS/AGU, "o termo 'suspensão', tal qual contido 

no art 71-C, não deve ser entendido como uma negativa ao próprio direito ao 

benefício, em sua integralidade, senão que às (sic) percepção das parcelas 

cumulativamente à remuneração"; "explicita a transitoriedade imanente às 

situações de incompatibilidade - na espécie, as caracterizadas pela cumulação 

entre remuneração e benefício". 

27. Relacionando-se o afastamento à eficácia do direito 

previdenciário, e não à própria caracterização deste direito, o momento de 

ocorrência da causa suspensiva (não afastamento da atividade) é irrelevante 

para a aquisição do direito em si. Presentes os requisitos legais, notadamente a 

cobertura previdenciária (superada a carência, se houver) e o fato gerador (parto, 

adoção ou guarda), terá a segurada direito ao salário-maternidade, que, todavia, 

ficará suspenso nos períodos em que se verificar o simultâneo exercício da 

atividade laboral, pouco importando se tais períodos coincidem ou não com o 

início do prazo de vigência do benefício (120 dias, contados do fato gerador). 
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28. Conforme ressaltado no item anterior, o momento de ocorrência 

da causa suspensiva (não afastamento da atividade) é irrelevante para a aquisição 

do direito em si, o qual terá eficácia restrita aos momentos em que não houver o 

exercício simultâneo da atividade laboral. 

29. Por isso, o pagamento parcial do salário-maternidade, mais do 

que condizente com a disciplina legal, é consequência direta da sistemática 

implantada com o art. 71-C da Lei de Benefícios. A segurada fará jus ao 

pagamento proporcional ao período em que esteve afastada de suas atividades, 

observada a duração do benefício (120 dias). 

30. De se destacar, apenas, que a exigibilidade desse pagamento está 

sujeita ao prazo prescricional nos termos do parágrafo único do art. 103 da mesma 

lei.1 

31. O art. 71-C da Lei nº 8.213/1991 também não explicita se o 

afastamento deve ser total, isto é, em relação a todas as atividades desenvolvidas 

à época, ou se deverá ser verificado separadamente em relação a cada atividade 

laboral. Vale dizer, no caso de múltiplas atividades laborais exercidas 

simultaneamente pela segurada, o não afastamento de urna afetaria o salário

maternidade referente às demais? 

32. Parece-nos que a questão está diretamente atrelada à 

composição da prestação previdenciária. 

1 Art. 103. ( ... ) 
Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e 
qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 
Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código 
(:ivil. Qncluído pela Lei nº 9.528. de 1997) 
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Conforme a sistemática adotada no art. 32 da Lei de Benefícios,' ~-

em se tratando de atividades concomitantes, o benefício será calculado a partir da 

soma dos salários-de-benefício de cada atividade laboral (inciso !), salvo quando 

não satisfizer, em relação a cada atividade, as condições do benefício requerido. 

34. Ou seja, apesar de, ficticiamente, o salário-de-benefício ser único, 

é composto por parcelas autônomas referentes a cada uma das atividades 

desenvolvidas pelo segurado. 

No caso do salário-maternidade isso fica ainda mais evidente, na 

medida em que o próprio pagamento do benefício poderá ser fracionado. É o caso 

da segurada com dois empregos (cada empregador será responsável pelo 

pagamento do benefício correspondente ao salário respectivo), ou da segurada 

que, além do emprego (benefício pago pelo empregador), é sócia-gerente de 

empresa comercial (benefício pago diretamente pela Previdência Social). 

Aliás, o art. 98 do RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999, 

dispõe textualmente que: "No caso de empregos concomitantes, a segurada fará 

jus ao salário-maternidade relativo a cada emprego". 

Nessa linha, com razão a PFE/INSS, quando, na NOTA N. 

01058/2014/DIVCONS/PFE-INSS/ AGU, afirma: 

31. ( ... )Por outro lado, se de fato se tratar de atividades concomitantes, 
evidentemente o início de atividades no novo vínculo não será empecilho à 

2 Art. 32. O salário-de-benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será 
calculado com base na soma dos salários-de-contribuição das atividades exercidas na data do requerimento 
ou do óbito, ou no período básico de cálculo, observado o disposto no art. 29 e as normas seguintes: 
I - quando o segurado satisfizer, em relação a cada atividade, as condições do benefício requerido, o salário
de-bcneficio será calculado com base na soma dos respectivos salários-de-contribuição; 
II - quando não se verificar a hipótese do inciso anterior, o salário-de-benefício corresponde à soma das 
seguintes parcelas: 
a) o salário-de-benefício calculado com base nos salários-de-contribuição das atividades cm relação às quais 
são atendidas as condições do benefício requerido; 
b) urn percentual da média do salário-de-contribuição de cada uma das demais atividade!'I, equivalente à 
relação entre o número de meses completo de contribuição e os do período de carência do benefício 
requerido; 
IIl - quando se tratar de benefício por tempo de serviço, o percentual da alínea "b" do inciso II será o 
resultante da relação entre os anos completos de atividade e o número de anos de serviço considerado para a 
concessão do benefício. 
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica ao segurado que, cm obediência ao Jimile máximo do salário-de
conlribuição, contribuiu apenas por uma das atividades concomitantes. 
§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo ao segurado que tenha sofrido redução do salário-de-contribuição 
das atividades concomitantes em respeito ao limite máximo desse salário. 
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continuidade da percepção do benefício pelo primeiro empregador, v~~-"' 

38. 

que, partindo da ficção anteriormente exposta [considerar duas ou várias 
remunerações como única], o exercício de múltiplas atividades faz com 
que, em princípio, haja direito a um benefício para cada atividade, e a 
continuidade de uma delas só prejudica o benefício que lhe é 
correspondente, não podendo prejudicar o benefício ordinariamente pago 
em razão do efetivo afastamento no âmbito da outra. 

32. Com efeito, pois a inacumulabilidade entre a remuneração do 
trabalho e a renda do benefício diz respeito à ausência de nexo de 
substituição válido, e, no caso de atividades concomitantes, esse nexo se dá 
autonomamente em relação a cada urna delas, já que também haveria, em 
tese, direito a um benefício e urna remuneração para cada uma delas. Dessa 
forma, não faria sentido interpretar o art. 71-C corno se o nexo de 
substituição fosse unívoco, quando a própria concessão do benefício 
pressupõe não uma, mas duas ou mais substituições de renda 
possivelmente interdependentes. Em tais casos, privar o segurado de 
qualquer benefício, quando a própria lei previdenciária garante o 
fracionamento dos nexos de substituição segundo cada um dos vínculos, 
importaria não apenas sanção indevida como desproporcional e 
incisivamente contrária à justiça contributiva. 

A política social de estímulo ao afastamento temporário da 

segurada gestante/adotante para recuperação física própria e maior dedicação à 

criança nos primeiros meses de vida ou adoção/guarda não pode servir de 

fundamento para entendimento mais restritivo à concessão do salário

maternidade. Primeiro, porque, tratando-se de espécie de direito fundamental, 

deve-se privilegiar a interpretação que dê máxima efetividade ao direito 

previdenciário,3 o que, no caso, significa interpretar restritivamente a norma 

suspensiva. Segundo, porque a restrição poderia surtir o efeito contrário ao 

desejado, vale dizer, ao invés de se afastar de todas as atividades desenvolvidas, a 

segurada poderia reputar mais conveniente não se afastar de nenhuma, dispondo 

de ainda menos tempo para seu convalescimento e para dedicação à criança. 

39. Cabe lembrar que não há de se confundir licença-maternidade 

(direito trabalhista) com salário-maternidade (benefício previdenciário), de modo 

que a compulsoriedade daquela restringe-se ao âmbito trabalhista. Além disso, a 

licença é restrita aos trabalhadores com vínculo empregatício, ao passo que o 

salário-maternidade abrange todas as categorias de segurados. Daí porque a 

' IBRAHIM. Fábio Zambitte. ('urso de Direito Previdenciário. 20. ed. Rio de Janeiro: Itnpetus, 2015. p. 658. 
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concessão do benefício previdenciário não deve ser pautada pela legislaç~ó--'22:~!;),';f 
obreira. 

40. Por fím, o condicionamento preconizado pela 

CGLEN/SPPS/MPS,4 além de não se ajustar às premissas anteriores, carece de 

respaldo legal. A medida sugerida, ao estabelecer uma exceção (atividade em que 

não se superou a carência) ao que seria o pressuposto de eficácia do benefício 

(afastamento de todas as atividades), não decorre de mera interpretação da 

legislação vigente, caracterizando verdadeira inovação no ordenamento jurídico, 

pelo que reclama alteração legal. 

41. Em suma, pode-se afirmar, smj, que, no caso de atividades 

concomitantes, o afastamento de que trata o art. 71-C da Lei de Benefícios deve ser 

aferido em relação a cada atividade laboral, condicionando de forma 

independente o pagamento dos respectivos salários-maternidade. 

42. A discussão, restrita às seguradas empregadas, diz respeito à 

legalidade do art. 97 do RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999, verbis: 

43. 

Art. 97. O salário-maternidade da segurada empregada será devido pela 
previdência social enquanto existir relação de emprego, observadas as 
regras quanto ao pagamento desse benefício pela empresa. (Redação dada 
pelo Decreto nº 6.122. de 2007) 

Parágrafo único. Durante o período de graça a que se refere o art. 13, a 
segurada desempregada fará jus ao recebimento do salário-maternidade 
nos casos de demissão antes da gravidez, ou, durante a gestação, nas 
hipóteses de dispensa por justa causa ou a pedido, situações em que o 
benefício será pago diretamente pela previdência social. (Incluído pelo 
Decreto nº 6. 122. de 2007) 

Segundo o dispositivo regulamentar, a segurada empregada 

demitida involuntariamente (sem justa causa) no interregno da estabilidade 

4 Salário-1n(llernidade condicionado ao afastamento de todas as atividades desempenhadas pela scgurada1 

ressalvada~ aquelas em que a carência ainda não foi satisfeita. 
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empregatícia (art. 10, inciso II, 

maternidade pago pelo INSS, mesmo que esteja no período de graça. Ainda nos 

termos daquele dispositivo, isso não ocorrerá se a segurada for dispensada por 

justa causa ou a pedido, ou se o desligamento ocorrer antes da gravidez. 

44. Sustenta a PFE/INSS que tal diferenciação não diz respeito ao 

conteúdo do direito em si, tratando-se de mera regra delegatória da competência 

para o pagamento do benefício, de modo que "a obrigação do INSS, em se 

tratando de segurado empregado, se restringe aos casos em que a demissão 

ocorrer antes da gravidez ou no curso da gestação, tudo mais tendo sido relegado 

à alçada do empregador e, portanto, não podendo ser devolvido à Autarquia 

Previdenciária sem autorização legal específica" (NOTA N. 

01058/2014/DIVCONS/PFE-INSS/AGU, itens 18 e 19). 

45. Aquela Procuradoria não tratou especificamente da situação da 

segurada empregada demitida sem justa causa no curso da gestação ou da 

licença-maternidade, até porque, a princípio, tal dispensa seria vedada em razão 

da estabilidade prevista no ADCT. Seu foco foi a operacionalização do pagamento 

do benefício no caso de demissão voluntária (a pedido) da segurada empregada 

no período de estabilidade constitucional com o desiderato de iniciar novo 

vinculo empregatício, questão tratada mais adiante. Outrossim, a partir do item 

40 da NOTA N. 01058/2014/DIVCONS/PFE-INSS/AGU, as considerações tecidas 

sobre a verificação das causas de dispensa do trabalho destinam-se 

precipuamente à análise dos efeitos da exoneração do servidor público vinculado 

ao RGPS; ademais, tais considerações, que se centram no grau do exame daquelas 

causas pela autarquia previdenciária, não infirmam - pelo contrário, corroboram -

a aplicação da regra constante no art. 97 do RPS, referente à competência para o 

pagamento do benefício. 

46. O INSS, por seu turno, defende a aplicação literal do art. 97 do 

RPS, enquanto não alterado tal dispositivo. Entende que, no caso de segurada 

empregada, o dispositivo regulamentar exclui da competência da autarquia 

previdenciária o pagamento do benefício quando houver rescisão sem justa causa 

(fl. 106). A CGLEN/SPPS/MPS aderiu a esse entendimento (fl. 111). 

~ Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o arl. 7º, 1, da Constiluição: ( ... ) 
II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: ( ... ) 
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47. Vê-se que os entendimentos sao convergentes, tendo a 

PFE/INSS, inclusive, ponderado, en passant, que "a obrigação do empregador ao 

pagamento do benefício em face da dispensa sem justa causa parte da presunção 

de que nestas há um planejamento quanto ao desligamento, pelo qual se 

viabilizaria o acerto do salário-maternidade juntamente às verbas rescisórias. 

ordinárias" (item 24 da NOTA N. 01058/2014/DIVCONS/PFE-INSS/AGU). A 

rigor, não há controvérsia a ser dirimida. 

48. De qualquer sorte, cabe ratificar, aqui, tais manifestações, 

porque acertadas. 

49. Não há porque excluir a cobertura previdenciária da segurada 

gestante em razão do fundamento da extinção do contrato de trabalho, máxime 

em razão da independência das esferas trabalhista e previdenciária. O art. 97 do 

RPS, assim, deve ser compreendido como mera regra de competência. 

50. O segurado adquire ou mantém essa qualidade (de segurado) 

em razão do exercício da atividade laboral ou do período de graça. E, sendo 

segurado, faz jus aos benefícios previdenciários, observados os requisitos legais. 

Assim, a ex-empregada, durante o período de graça, terá direito ao salário

matemidade, uma vez presentes os seus requisitos, independentemente das 

razões para o rompimento do vínculo trabalhista. Tais razões importarão apenas 

para fins de definição do agente responsável pelo pagamento do benefício: INSS, 

nos casos de demissão antes da gravidez, ou, durante a gestação, nas hipóteses de 

dispensa por justa causa ou a pedido; empregador, quando a dispensa for 

invohmtária e sem justa causa.6 

51. Em suma, cabe reconhecer que todas as manifestações, nesse 

quesito, estão corretas: a regra insculpida no art. 97 do RPS deve ser interpretada 

como mera previsão de delegação de competência quanto ao pagamento do 

benefício, em nada restringindo o direito previdenciário, e, porque válida, deve 

ser observada enquanto não alterada. Ou seja, atualmente, cabe ao empregador, e 

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.( ... ) 
6 Nt!s.se caso, como destacado pela PFE/[NSS, o pagamento se dará cm conjunto com as verbas rescisórias 
devidas. 
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não ao INSS, o pagamento do salário-maternidade a que faz jus a segur~ihJ'.~!>/ 
empregada demitida involuntariamente (sem justa causa).' 

52. 

106-107) e 

Quanto à segurada ocupante de cargo em comissão, INSS (fls. 

CGLEN/SPPS/MPS (fl. 111) restringem-se a afirmar que deve ser 

observado o mesmo procedimento dispensado às demais seguradas empregadas, 

cabendo o pagamento do salário-maternidade pela autarquia previdenciária 

somente "nas hipóteses de encerramento do contrato a pedido da segurada ou por 

justa causa". 

53. A PFE/INSS, contrariamente, sustenta que, nesse caso, a 

exoneração deverá ser tomada sempre como "simples finalização da relação 

jurídica, competindo ao INSS realizar o pagamento do salário-maternidade por 

não haver qualquer motivo para que, nesses casos, o faça o empregador público, 

quando não mais existir qualquer vínculo entre este e o segurado que pleiteia o 

benefício". 

54. Sendo a servidora comissionada equiparada à empregada para 

fins previdenciários, não é incorreto afirmar que serão observadas as regras 

atinentes a tal categoria de segurado para a concessão do seu salário-maternidade. 

Essa assertiva, contudo, não atrai a incidência do art. 97 do RPS às relações 

estatutárias. 

55. É certo que, nos termos do §1 ºdo art. 72 da Lei nº 8.213/1991,8 os 

empregadores lato sensu têm o dever de adiantar o pagamento do salário

maternidade de suas trabalhadoras, cabendo a ulterior compensação dos valores 

dispendidos a esse título. 

7 Nesse sentido, inclusive, é o PARECER/CONJUR/MPS nº 616/2010 (Questão 8), aprovado pelo Ministro 
da Previdência Social. 
8 Art. 72. O salário-maternidade para a segurada empregada ou trabalhadora avulsa consistirá numa renda 
mensal igual a sua remuneração integral. (Bedacão Dada pela Lei nº 9.876. de 26.11.99) 
§ 1 Q Cabe à empresa pagar o salário-maternidade devido à respectiva empregada gestanle, efetivando-se a 
compensação, observado o disposto no art. 248 da Constituição Federal, quando do recolhimcnlo das 
contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer 
título, à pessoa física que lhe preste serviço. (1ncluítlo pela Lei nº 10.710. de 5.8.2003) 
(.) 
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56. 

existe entre a empresa (ou ente equiparado) e sua "empregada", ou seja, durante a 

manutenção do vínculo laboral. Enquanto a segurada for empregada da empresa, 

é do empregador o dever de pagar (adiantar) o benefício previdenciário. 

Cessando o vínculo, a princípio, cessa a delegação para o pagamento. 

57. Na esteira do mencionado acima, o rompimento do vínculo 

somente não afetará a delegação no caso de dispensa sem justa causa da 

empregada, conforme o parágrafo único do art. 97 do RPS, a contrario sensu. 

58. Ocorre que o caput do art. 97 do RPS refere-se especificamente à 

"relação de emprego", valendo-se, no seu parágrafo único, de conceitos 

estritamente justrabalhistas, como "dispensa por justa causa ou a pedido". Assim, 

por mais que, para fins previdenciários, os titulares de cargo em comissão e de 

empregos sejam classificados da mesma forma (segurado empregado), é certo que 

tal regra regulamentar tem seu âmbito de aplicabilidade restrito aos segurados 

submetidos a uma relação empregatícia, na acepção trabalhista da expressão. 

59. O art. 97 do RPS encerra regra excepcionalíssima. Regra geral, 

cabe ao INSS a concessão e o pagamento do salário-maternidade para os 

segurados do RGPS. No caso das seguradas empregadas, excepcionalmente, fica a 

empresa (ou ente equiparado) encarregada de efetuar o pagamento do benefício 

aos segurados que figurarem como seus empregados, o que pressupõe a 

manutenção do vínculo laboral. Ausente qualquer relação de trabalho, caberá à 

empresa, apenas, o pagamento do salário-maternidade à segurada demitida sem 

justa causa. 

60. Versando sobre exceção ao procedimento usual - e, porque não 

dizer, natural -, a regra regulamentar deve ser interpretada restritivamente, 

limitando-se a sua incidência às relações empregatícias propriamente ditas, tal 

como sugere o seu caput. 

61. Outrossim, como bem observado pela PFE/INSS, "no caso das 

servidoras ocupantes de cargo em comissão, ( ... ) não há dispensa em sentido 

próprio, nem tampouco análise de justa causa, mas tão-somente exoneração ad 

nutum. A dificuldade está, portanto, no fato de não haver uma dispensa formal 
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que, analisada segundo a denominação conceituai outorgada pelo empregador, ... - .. ~ 

permita se definir de quem é a responsabilidade pelo pagamento do salário

maternidade" (item 50 da NOTA N. 01058/2014/DIVCONS/PFE-INSS/AGU). A 

principal dificuldade reside no fato de que "os cargos públicos cujos servidores 

são demissíveis ad nutum por definição prescindem de qualquer exteriorização 

quanto aos motivos da dispensa" (item 51 da NOTA N. 

01058/2014/DIVCONS/PFE-INSS/AGU), inviabilizando qualquer equiparação 

para fins de incidência do art. 97 do RPS. 

62. Portanto, cabe esclarecer que a regra prevista no art. 97 do RPS 

não se aplica aos servidores ocupantes de cargo em comissão. 

63. Esta Consultoria Jurídica, por meio do PARECER Nº 

161/2012/CONJUR-MPS/CGU/AGU (itens 49-50), fixou o entendimento de que o 

término do vínculo empregatício, com a consequente cessação das obrigações 

trabalhistas, por ato voluntário da empregada, exonera o empregador de 

pagar/adiantar a prestação do salário-maternidade, não sendo esta obrigação 

previdenciária repassada para eventual novo empregador (fato gerador anterior à 

contratação) nem revisto o valor do benefício. 

64. De fato, em se tratando de atividades sucessivas, e não sendo o 

novo vínculo laboral contemporâneo ao fato gerador da licença e do salário

maternidade, ao empregador respectivo não são imputadas aquelas obrigações 

trabalhistas e previdenciárias. 

65. A PFE/INSS, entretanto, pondera que "não compete ao INSS 

pagar beneficio a pessoa que se encontre empregada, vez que esse é o pressuposto 

básico de fixação da obrigação dos empregadores" (item 35 da NOTA N. 

01058/2014/DIVCONS/PFE-INSS/ AGU). 

66. Ocorre que, como consignado no item anterior, regra geral, cabe 

ao INSS a concessão e o pagamento do salário-maternidade para os segurados do 
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RGPS. No caso das seguradas empregadas, excepcionalmente, fica a empresa 

encarregada de efetuar o pagamento do benefício aos segurados que figurarem 

como seus empregados, conforme o §1° do art. 72 da Lei de Benefícios. 

67. Novamente, veiculando regra de exceção, o dispositivo legal 

deve ser interpretado restritivamente, a fim de abarcar apenas as seguradas já 

empregadas na empresa por ocasião do fato gerador. 

68. Aliás, nesse sentido, parece sintomático que a Lei nº 10.710/2003, 

ao alterar o citado art. 72, tenha se referido à "empregada gestante", pressupondo 

a eclosão parto no curso do vínculo laboral. Na mesma linha, o art. 97, parágrafo 

único, do RPS, atribui à previdência social, sem ressalvas, o pagamento do salário

maternidade, durante o período de graça, no caso de dispensa voluntária da 

segurada empregada. 

69. Não se vislumbra, portanto, razão para a revisão do PARECER 

Nº 161/2012/CONJUR-MPS/CGU/AGU nesse aspecto. 

IV - CONCLUSÃO 

Diante do exposto, este Advogado da União, no exercício da 

atribuição prevista no art. 11 da Lei Complementar nº 73/1993, em resposta à 

consulta formulada, manifesta-se conforme as considerações lançadas nos itens 23 

e seguintes deste parecer. 

Sugere-se, ainda, a devolução dos autos à Coordenação-Geral 

de Legislação e Normas - CGLEN/SPPS/MPS, em prosseguimento. 

À consideração superior. 

Brasília, 09 de abril de 2015. 

LuU~~ 
Advogado da União 

Coordenador de Estudos e Legislação Previdenciária 
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Estou de acordo com o judicioso parecer, da lavra do Dr. Luis 

Henrique Cunha Mühlmann. 

Entendo pertinente, no entanto, consignar algumas observações 

na resposta oferecida ao item "d", que trata da "Competência para o pagamento 

do salário-maternidade nas hipóteses de rescisão do contrato de trabalho sem 

justa causa". 

Não há dúvidas de que o art. 97, parágrafo único, do RPS traz em 

seu bojo uma regra clara e bastante objetiva, segundo a qual, durante o período de 

graça a que se refere o art. 13 (do RPS), a segurada desempregada fará jus ao 

recebimento do salário-maternidade nos casos de demissão antes da gravidez ou 

durante a gestão, nas hipóteses de dispensa por justa causa ou a pedido, 

situações em que o benefício será pago diretamente pela previdência social. 

A interpretação a ser conferida ao dispositivo, contudo, ao que me 

parece, deve se dar à luz do que dispõe o art. 15, II, c/c §2º, da Lei nº 8.213/91, que 

assegura a manutenção da qualidade de segurado por até 12 (doze) meses após a 

cessação das contribuições para o segurado que deixar de exercer atividade 

remunerada abrangida pela Previdência Social, prorrogável por mais 12 (doze) 

meses para o segurado desempregado, uma vez comprovada essa situação pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, aliando-se, ainda, à proteção 

constitucional à maternidade. 

Sobre a questão, esta Consultoria Jurídica já teve a oportunidade 

de se manifestar algumas vezes, a exemplo do que ocorreu nos Pareceres nºs e 

721/2011 e 675/2012, tendo este último sido aprovado na forma do art. 42, da Lei 

complementar nº 73, de 1993. 

Assim é que, reiterando o que já foi consignado naqueles 

pronunciamentos jurídicos, entendo que a regra disciplinadora do pagamento do 

salário-maternidade da segurada empregada pelo empregador tem por objetivo 

facilitar o pagamento do benefício à segurada, que receberá os valores da 

ordinária fonte pagadora de sua remuneração. 

Note-se que, nos termos da Lei nº 8.213/91, todas as demais 

seguradas, e nesse âmbito podem ser inseridas, sem sombra de dúvidas, as 

trabalhadoras desempregadas em período de graça, terão seus benefícios pagos f 
pela própria Previdência Social. 

É certo que a empregada gestante dispõe de proteção 

constitucional, que lhe atribui estabilidade ou garantia no emprego. Significa 
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dizer que, por meio do art. 10, inciso II, "b", do ADCT, fica vedada a dispensa 

arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da 

gravidez até cinco meses após o parto. 

A empregada gestante, portanto, não podendo ser dispensada 

sem justa causa, faria recair sobre a empresa os custos com o salário-maternidade, 

a serem oportunamente reembolsados pela Previdência Social. 

No entanto, a possibilidade de que a empresa empregadora 

afaste a referida garantia constitucional e dispense sem justa causa a empregada 

gestante não pode ser desconsiderada. 

E é justamente essa situação (ocorrente não raras vezes) que acaba 

por prejudicar a segurada gestante, a qual contribuiu regularmente para a 

Previdência Social, porém, no momento em que necessita do amparo 

previdenciário, se vê impedida de exercer um direito legalmente assegurado. 

A ilustre Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS já 

afiançou com autoridade em manifestação anterior (NOTA TÉCNICA 

PFE/INSS/CGMBEN/DIVCONS Nº 112/2009) que se o empregador dispensou a 

segurada no período de gestação, é improvável que lhe pague por vontade 

própria o salário-maternidade, fazendo com que a interpretação restritiva da 

regra prevista no RPS afaste a função social do benefício, que é o de justamente 

amparar a mãe e sua prole nos primeiros meses de vida, em que se faz 

imprescindível a presença materna para o desenvolvimento sadio do bebê. 

Não se pode olvidar que a proteção conferida à gestante, alçada a 

nível constitucional, deve ser interpretada como uma garantia ampla, tendo o 

Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do Trabalho inclusive 

reconhecido que a estabilidade no emprego abarcaria até mesmo os contratos 

firmados a título precário, ou seja, as contratações temporárias (cf. RE 600057/SC, 

Rei. Min. Eros Grau, Segunda Turma, 29.09.2009 e RE 287905/SC, Rei. Min. Ellen 

Gracie, Rei. para o acórdão, Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, 28.06.2005, 

bem como a Súmula nº 244, do TST). 

Diante desse contexto de proteção à maternidade, tem-se que a 

criação de uma regra meramente procedimental, que objetiva apenas facilitar o 

pagamento de um benefício previdenciário, o qual, como tal, é devido pela 

Previdência Social, parece ofender diretamente o bem jurídico que a própria 

norma se propôs a tutelar. 
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É a segurada gestante, já dispensada arbitrariamente, registre-se, 

que acaba por ser prejudicada com essa norma de pagamento do salário

maternidade. Ela, aliás, é prejudicada duplamente: quando tem o seu contrato 

arbitrariamente encerrado e com a negativa de recebimento do benefício 

previdenciário. 

Não por outra razão, a Turma Nacional de Uniformização de 

Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais - TNU, decidiu em 2012, ao tratar 

da questão aqui debatida, o seguinte: 

( ... ) atendendo à proteção à maternidade, especialmente à gestante (Constituição, 

art. 201, inciso II), não se pode privilegiar interpretação literal, em detrimento da 

finalidade social e individual do benefício de salário-maternidade. :\Ião se está, por 

outro lado, validando, em afronta às disposições constitucionais transitórias, a 

dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, que tem 

assegurado o vínculo laboral da gravidez até cinco meses após o parto (ADCT, art. 

10, inciso 11, letra 'b"). Ao contrário, a posição vai ao encontro do melhor 

atendimento à gestante, pois não se pode obstar ou retardar o recebimento do 

benefício em razão da má-fé ou negligência do empregador. A norma 

constitucional em questão deve ser aplicada de forma a assegurar os direitos 

daqueles por ela albergados, e não agravando a sua situação" (Processo ni;i 

2011.72.55.000917-0/SC, Rel. Juiz Federal )anilson Bezerra de Siqueira, 29.03.2012). 

Também o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em recentíssima 

decisão, reiterou seu posicionamento já consolidado sobre o tema nos autos do 

REsp nº 1.511.048 - PR (2015-0024125-4), Rei. Min. Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe 13/04/2015. 

do acórdão: 

Merece destaque as palavras elucidativas do Min. Relator no bojo 

11No mérito, cinge-se a controvérsia a estabelecer se compete à autarquia 
previdenciária arcar com o salário-maternidade em razão de a beneficiária 
encontrar-se desempregada. 

Preliminarmente, cumpre refutar a alegação da autarquia de que o salário
maternidade tem natureza trabalhista, porquanto previsto expressamente como 
prestação previdenciária na Lei n. 8.213'91. Vejamos:( ... ) 

Por seu turno, o art. 71 cj.a Lei de Benefícios estabelece como requisito para fruição 
da prestação previdenciária estar a beneficiária em gozo da qualidade de 
"segurada". ln verbis: ( ... ) 

A condição de desempregada é fato que não impede o gozo do benefício, bastando 
a tanto que a beneficiária ainda se encontre na qualidade de segurada, e a 
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legislação previdenciária garante tal condição àquele que deixar de 
atividade remunerada pelo período mínimo de doze meses, independentemente 
de contribuição. 

Durante esse período, chamado de graça, o segurado desempregado conserva 
todos os seus direitos perante a Previdência Social, a teor do art. 15, II, e§ 3º, Lei nº 
8.2B91, que assim dispõe: 

(. ") 

Nesse diapasão, as alegações do recorrente de que o salário-maternidade deve ser 
arcado pelo empregador não encontra nenhum amparo na legislação de regência, 
uma vez que o caráter contributivo obrigatório estabelece vínculo apenas entre o 
segurado e a Previdência Social, única legitimada a responder pelos diversos 
benefícios legalmente instituídos. 

O empregador, quando promove o pagamento do benefício, apenas atua como 
facilitador da obrigação devida pelo INSS, a quem incumbe suportar o encargo 
previdenciário. 

Nesse sentido: 

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO-MATERNIDADE. 
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DISPENSA 
ARBITRÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADA. 
PAGAMENTO PELO INSS DE FORMA DIRETA CABIMENTO NO CASO. 
PROTEÇÃO À MATERNIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 267, V E DO ART. 467, 
DO CPC. SÚMULA 284-STF. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E 
NESSA PARTE NÃO PROVIDO. 

( ... ) 

3. O salário-maternidade foi instituído com o objetivo de proteger a maternidade, 
sendo, inclusive, garantido constitucionalmente como direito fundamental, nos 
termos do art. T1J·. da CF; assim, qualquer norma legal que se destine à 
implementação desse direito fundamental deve ter em conta o objetivo e a 
finalidade da norma. 

4. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 

dias, com início no período entre 28 dias antes do parto e data da ocorrência deste. 

5. A legislação previdenciária garante a manutenção da qualidade de segurado, 
até 12 meses após a cessação das contribuições, ao segurado que deixar de exercer 
atividade remunerada. 

6. A segurada, ora recorrida, tem direito ao salário-maternidade enquanto 
mantiver esta condição, pouco importando eventual situação de desemprego. 

7. O fato de ser atribuição da empresa pagar o salário-maternidade no caso da 
segurada empregada não afasta a natureza de benefício previdenciário da 
prestação em discussão, que deve ser pago, no presente caso, diretamente pela 
Previdência Social. 
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8. A responsabilidade final pelo pagamento do benefício é do JNSS, na medida 
que a empresa empregadora tem direito a efetuar compensação com as 
contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos. 

9. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte não provido." 

(REsp l.309.25l!RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 21-051.1013, DJe 2&05'2013) 

As razões do acórdão não discrepa (sic) das razões acima expendidas. Vale a 
transcrição: 

"( ... ) 

Como se vê, para fazer jus ao benefício, a autora deve demonstrar a maternidade e 
a condição de segurada da Previdência Social. 

( ... ) 

Com efeito, o art. 97 do Decreto nº 3.04&99 dispõe que o salário maternidade da 
empregada será devido pela previdência social enquanto existir a relação de 
emprego. Em que pese a clareza do referido artigo, tem-se entendido pela sua 
inaplicabilidade ao caso concreto, uma vez que a lei que visa a regulamentar não 
prevê tal restrição. Nesse sentido, destaco o seguinte trecho da obra Comentários à 
Lei de Benefícios da Previdência Social, de Daniel Machado da Rocha e José Paulo 
Baltazar Júnior: 

O Regulamento de Benefícios, no seu art. 97, consagra uma disposição em 
absoluto descompasso com os princípios que rezam a concessão das prestações 
previdenciárias, mormente o princípio da proteção. Ao restringir o deferimento do 
salário-maternidade para empregada apenas na vigência da relação de emprego, o 
preceito está, no mínimo, eivado de ilegalidade. Com efeito, o inciso II do art. 15 
da Lei de Benefícios estende a proteção previdenciária pelo período mínimo de 12 
meses no caso de cessação de atividade remunerada vinculada à previdência 
social, razão pela qual entendemos que esta regra não pode ser considerada 
porquanto é ilegal. (p. 240) 

Desse modo, aplicando-se o disposto no inciso II, do art. 15, da Lei de Benefícios, 
verifica-se que não houve desvinculação previdenciária, uma vez que o parto 
ocorreu menos de 09 meses após a rescisão do contrato de trabalho, 

( ... ) 

Com relação à natureza do benefício, entendo que é previdenciária, pois, além de 
constar do rol das prestações previdenciárias devidas aos segurados (art. 18, da 
Lei 8.213'91), não é devido apenas às empregadas, mas a todas as seguradas da 
Previdência Social (contribuinte individual - autônomas, empresárias e 
equiparadas; seguradas especiais - produtoras rurais que exercem suas atividades 
em regime de economia familiar, e seguradas empregadas domésticas). Logo, 
possuindo o salário-maternidade caráter previdenciário, incumbe à Autarquia a 
sua concessão ou indeferimento, mediante a análise do preenchimento dos 

requisitos legais. 
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No presente caso, tendo sido comprovada a qualidade de segurada da autora, em 
virtude da aplicação do inciso II do ar\. 15 da Lei de Benefícios, bem como o 
nascimento de sua filha dentro do período em que mantidos os direitos inerentes à 
qualidade de segurada, não pode o INSS indeferir o benefício a pretexto de ser o 
empregador o responsável pelo pagamento do salário-maternidade. 

A propósito, transcrevo excerto do voto proferido pelo eminente Des. Federal 
Ricardo Teixeira do Valle Pereira, no processo nº 2008.72.02.002743-0..SC 
(publicado no D.E. em 07-04-2009), que bem analisou a questão, em caso análogo: 

Como é sabido, a empregada gestante tem proteção contra a dispensa arbitrária, 
desde a confirmação da gravidez (no caso ocorrida em 30-042008 · fL 14) até cinco 

meses após o parto, segundo a regra estabelecida no inciso II, letra 'b', do art. 10 do 
ADCT da CF de 1988, o que significa dizer que não poderia ter sido demitida sem 
justa causa, de modo que a responsabilidade pelo pagamento das prestações 
relativas ao salário-maternidade competiria, em princípio, ao empregador. 

Não obstante, observa-se, de outra parte, que não houve desvinculação 
previdenciária, uma vez que mantida a qualidade de segurada por até 12 (doze) 
meses após a cessação das contribuições, nos termos do inciso 11 do art. 15 da Lei 
de Benefícios, ou seja, até novembro de 2008, de modo que ainda mantida tal 
condição quando do requerimento administrativo do benefício em questão. 

( ... ) 

É certo que de acordo com o artigo 72, § 2º, da Lei 8.213'91, na redação dada pela 
Lei nº 10.710, de 5'&2003, 'cabe à empresa pagar o salário-maternidade devido à 

respectiva empregada gestante, efetivando-se a compensação, observado o 
disposto no art. 248 da Constituição Federal, quando do recolhimento das 
contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou 
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço'. 

Ocorre que o fato de ser atribuição da empresa pagar o salário-maternidade no 
caso da segurada empregada não afasta a natureza de benefício previdenciário da 
prestação em discussão. Ademais, a responsabilidade final pelo pagamento do 
benefício, como se percebe do dispositivo acima transcrito, é do INSS, na medida 
em que a empresa tem direito a efetuar a compensação com as contribuições 
incidente sobre a folha de salário e demais rendimentos. Se assim é, não há razão 
para eximir o INSS de pagar o que, em última análise, é de sua responsabilidade. 
A segurada não pode ser penalizada com a negativa do benefício previdenciário, 
que lhe é devido, pelo fato de ter sido indevidamente dispensada do trabalho. 
Eventuais pendências de ordem trabalhista, ou eventual necessidade de acerto 
entre a empresa e o INSS, não constituem óbice ao reconhecimento do direito da 
segurada, se ela optou por acionar diretamente a autarquia." 

Nesse contexto, tenho para mim que, não obstante tenha sido 

encaminhada minuta de proposição normativa tendente a alterar o parágrafo 

único do art. 97, do RPS, de forma a possibilitar o pagamento do salário

matemidade às seguradas em período de graça, incumbiria a análise dos órgãos 

envolvidos - PFE/INSS, INSS, SPPS e a própria Conjur/MPS - quanto à eventual 
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alteração da resposta conferida à Questão 8 no 

616/2010. 

Desta forma, entendo que a resposta ao questionamento formulado 

pela consulente a respeito da competência para o pagamento do salário

maternidade nas hipóteses de rescisão do contrato de trabalho sem justa causa é 

aquela que consta às fls. 13/16 do presente parecer. 

Contudo, em virtude da argumentação lançada neste despacho, 

entendo relevante a abertura de discussões entre os órgãos envolvidos a respeito 

da eventual alteração do P ARECER/CONJUR/MPS/Nº 616/2010 (Questão 8), razão 

pela qual sugiro seja extraída cópia da presente manifestação e iniciado um novo 

processo, com tramitação inclusive pelo SAPIENS, a fim de que sejam colhidas 

manifestações do INSS, da PFE/INSS e da SPPS/MPS a respeito da eventual 

revogação/substituição da resposta à Questão 8 do P ARECER/CONJUR/MPS/Nº 

616/2010. 
À consideração do Sr. Consultor Jurídico. 

Brasília, .zCl de abril de 2015. 

AnoP~-~ 
Advogada da União 

Coordenadora-Geral de Direito Previdenciário 
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DESP ACHO/CONIUR/MPS/Nº 3J J_ /2015 

Aprovo o PARECER Nº A":J q/2015/CONJUR-MPS/CGU/ AGU na 

forma do despacho da Coordenadora-Geral de Direito Previdenciário. 

Ao apoio para a adoção das seguintes providências: 

i) Extrair cópia da presente manifestação, autuando-a em 

apartado com vistas a deflagração de um novo processo, que deverá tramitar pelo 

SAPIEl'\S e ser encaminhado inicialmente à PFE/INSS a fim de colher sua 

manifestação jurídica a respeito da eventual revisão da resposta à Questão 8 do 

P ARECER/CONJUR(MPS/Nº 616/2010. Após, ao INSS e à SPPS/MPS; 

ii) Restituir os autos à Coordenação-Geral de Legislação e 

Normas - CGLEN/SPPS/MPS. 

Brasília, Ü ~ de Qv.. ~ de 2015. 
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