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Compreendendo a aplicação da licença maternidade e do salário 

maternidade 
INTRODUÇÃO 

A escolha do tema é relevante, pois o assunto suscita dúvidas quanto à aplicação das normas que regulamentam os 

benefícios, bem como sobre os valores e prazos previstos em lei, gerando interpretações diversas tanto para as gestantes, 

quanto para os empregadores. Sendo assim, o presente trabalho visa sanar algumas dúvidas recorrentes acerca da matéria. 

CONCLUSÃO 

 
Concluímos diante da pesquisa para elaboração deste 

breve trabalho, que se por ventura aconteça o falecimento 

da empregada durante o período da licença maternidade, 

o marido poderá usufruir integralmente dos 120 dias ou 

dos dias restantes, sendo também aplicável os mesmos 

benefícios da licença maternidade para os adotantes, 

lembrando que o beneficiário deverá ser segurado da 

previdência social. 

Os direitos que protegem a gravidez e a maternidade 

dizem respeito não somente à gestante, mas também ao 

nascituro, desde a sua concepção. No período de gravidez 

a gestante tem direito, sem prejuízo do salário e dos 

demais direitos a, no mínimo, seis consultas médicas e 

outros exames complementares, bem como a 

transferência de função, quando as condições de saúde o 

exigirem, sendo garantido o regresso à função, logo 

quando a empregada retornar ao trabalho. No caso de 

aborto não criminoso, quando comprovado por meio de 

atestado médico oficial, a mulher terá o direito a um 

repouso remunerado de duas semanas, sendo-lhe 

assegurado o retorno à função que exercia antes do 

afastamento. A licença maternidade tem previsão 

constitucional, em seu artigo 7º, XVIII, assegurando o 

afastamento remunerado da gestante, com duração de 

120 dias. Essa licença não está ligada diretamente ao 

nascimento da criança com vida, pois caso ocorra 

situação de natimorto, ela terá esse mesmo direito 

resguardado, com a finalidade de recuperar-se do trauma. 

A empregada que adotar ou obtiver guarda judicial de 

adoção, possui os mesmos direitos, sendo que o valor do 

benefício do salário-maternidade deve ser correspondente 

à remuneração integral do mês de afastamento. 
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Tratando do artigo 392-B da CLT, caso a genitora venha a 

falecer durante o parto ou no período da licença, o 

cônjuge ou companheiro empregado, poderá utilizar do 

período de 120 dias ou restantes, exceto no caso de 

falecimento do filho ou de seu abandono. De acordo com 

a Lei 11.770/2008 que criou o “Programa Empresa 

Cidadã”, as empresas que aderirem ao programa poderão 

prorrogar o prazo de licença maternidade por mais 60 

dias, conforme previsto em seu artigo 1º, I. Durante o 

período, a empregada não poderá trabalhar em qualquer 

outra atividade remunerada, e a criança deverá ser 

mantida sob seus cuidados, sob pena de perder o direito à 

prorrogação. Ainda, importante mencionar que a Súmula 

244 do Tribunal Superior do Trabalho, no item III, 

menciona que à  empregada gestante, ainda que admitida 

mediante contrato por tempo determinado, é garantida a 

estabilidade provisória com os mesmos direitos, 

baseando-se no art. 10, inciso II, alínea “b”, do ADCT, que 

trata da proteção constitucional da gestante. 

A jurisprudência do STF não permite discriminação entre 

casais do mesmo sexo (homossexuais). Se for guarda 

judicial conjunta, somente um dos adotantes terá o direito 

à licença remunerada de 120 dias.  
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