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Resumo: 

Salário maternidade é o benefício previdenciário consistente na remuneração 

paga pelo INSS à segurada gestante durante seu afastamento, de acordo com 

o período estabelecido por lei e mediante comprovação médica, com o objetivo 

de garantir o salário durante o seu afastamento do trabalho. É o período de 120 

dias de afastamento da empregada. Em nenhuma hipótese o salário 

maternidade será inferior ao valor do salário-mínimo. 

Introdução: 

A Constituição de 1934 previa assistência médica e sanitária à gestante, 

assegurando a esta descanso, antes e depois do parto. A Constituição de 1937 

determinava assistência médica e higiênica à gestante. 

Previa a Constituição de 1946 assistência sanitária, inclusive hospitalar e 

médica à gestante. O Brasil ratificou a Convenção sobre a Eliminação de toda 

as formas de discriminação contra a mulher. Mas, somente com a edição da lei 

nº 6.136 de 7 de novembro de 1974, é que o salário maternidade passou a ser 

uma prestação previdenciária. 

Objetivo: 

O objetivo desse trabalho é contribuir para a disseminação de conhecimentos 

sobre o salário maternidade, sua natureza jurídica, quais as seguradas 

abrangidas, período de carência, pagamento e outras vertentes acerca do 

tema. 

Metodologia: 

Visando atingir os objetivos propostos, escolheu-se um estudo descritivo, 

através de uma abordagem ampla do tema. 

Na elaboração do trabalho foram utilizados como referência bibliográfica livros, 

artigos, científicos, trabalhos acadêmicos e artigos da internet. 

Desenvolvimento: 

A natureza jurídica do salário maternidade é de benefício previdenciário, pois é 

a previdência social que faz seu pagamento. Não se trata de uma prestação de 

assistência social. O pagamento feito a título de licença gestante não 



representa salário, em razão de que é feito pelo INSS e não pelo empregador.  

Qualquer segurada da Previdência Social passa a ter direito ao beneficio do 

salário maternidade. É indevido o salário maternidade a outras seguradas, que 

não sejam da Previdência Social, por falta de previsão legal. 

A gestante tem direito a 120 dias de licença maternidade, sem prejuízo do 

empego e do salário. O salário maternidade, benefício previdenciário, tem 

prazo de 120 dias, sendo 28 dias antes do parto e 92 dias depois do parto. 

Caso ocorra nascimento de gêmeos, é devido apenas um salário maternidade 

e não mais de um, afinal o salário maternidade substitui a remuneração da 

segurada, mesmo que a criança tenha nascido sem vida, a segurada terá 

direito ao benefício, pois esta terá necessidade de recuperação física. 

De acordo com o artigo 97 do Regulamento da Previdencia Social “o salário 

maternidade da empregada será devido pela previdência social enquanto 

existir a relação de emprego” 

É concedido tal benefício para a adotante, para que ela possa cuidar da criança 

e para que esta possa se adaptar à nova residência e a nova família. Porém, 

caso a adoção seja de criança com mais de oito anos, não há direito ao salário 

maternidade. 

O salário maternidade não pode ser acumulado com benefício por 

incapacidade, caso ocorra, o benefício por incapacidade deverá ser suspenso 

enquanto perdurar o referido pagamento, ou terá sua data de inicio adiada para 

o primeiro dia ao termino do período de 120 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados: 

 

 

 

Considerações Finais: 

Diante do exposto, conclui-se que o objetivo inicial de proteção à gestante vem 

sendo ampliado significativamente, deixando de amparar apenas a gestante, 

para assegurar o benefício ao segurado adotante (mulher ou homem), e até 

mesmo ao cônjuge. 

Vale ressaltar também que um bebê com maior contato com a mãe nos 

primeiros seis meses de vida e melhor alimentado são elementos importantes 

para a  saúde física e mental da pessoa que se forma, além de que são fatores 

que demonstram a preocupação da sociedade com um futuro mais 

comprometido com a infância. 
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