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PRORROGAÇÃO DO  
SALÁRIO-MATERNIDADE EM CASO DE  

INTERNAÇÃO DA MÃE E/OU BEBÊ. 
 
 

OBSERVAÇÕES INFORMEF ESPECIAL 
 
 

Mães e bebês prematuros que precisarem ficar internados em decorrência 
de complicações relacionadas ao parto, terão o benefício do salário-maternidade 
prorrogado. 

 
Essa decisão foi tomada pelo STF em 2021, por meio da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade - ADI Nº 6.327/2021, regulamentada pela Portaria Conjunta 
do INSS nº 28/2021. 

 
Com o objetivo de resguardar a convivência entre mãe e filho no ambiente 

residencial, o Salário-Maternidade será pago durante todo o período de 
internação, acrescidos dos 120 dias correspondentes, contados a partir da data da 
alta da internação, o que ocorrer por último. 

 
O INSS manterá a data de início do benefício e a data do pagamento fixados 

na data do parto ou em até 28 dias antes, nesse último caso, os 120 dias serão 
prorrogados. 

 
Lembrando que, nas internações sucessivas, toda segurada deverá requerer 

as prorrogações pelo 135 ou pelo site do Meu INSS, a cada 30 dias de internação e 
alta, inclusive as empregadas domésticas, intermitentes e do MEI, observado o 
período de convivência de 120 dias, salvo quanto à segurada empregada, que 
deverá apresentar a documentação diretamente na empresa. 

 
Em caso de falecimento da mãe, o benefício correspondente será pago ao 

cônjuge ou companheiro que assumir os cuidados da paternidade dispensada ao 
bebê, desde que mantida a qualidade de segurado. 

 
(Consultora: Lélida Maria da Silva) 
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03/04/2020           PLENÁRIO 
 

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.327 
DISTRITO FEDERAL 

 
RELATOR:  MIN. EDSON FACHIN  
REQTE.(S):  SOLIDARIEDADE  
ADV.(A/S):  GUILHERME PUPE DA NOBREGA E OUTRO ( A / S )  
INTDO.( A / S ): PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
PROC.( A / S)(ES ): ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO  
INTDO.( A / S ): CONGRESSO NACIONAL  
PROC.( A / S)(ES ): ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO 
 

EMENTA : REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. IMPUGNAÇÃO DE COMPLEXO NORMATIVO QUE INCLUI ATO 
ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO. FUNGIBILIDADE. ADPF. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 
PRECEITO FUNDAMENTAL. REQUISITOS PRESENTES. CONHECIMENTO. PROBABILIDADE DO 
DIREITO. PROTEÇÃO DEFICIENTE. OMISSÃO PARCIAL. MÃES E BEBÊS QUE NECESSITAM DE 
INTERNAÇÃO PROLONGADA. NECESSIDADE DE EXTENSÃO DO PERÍODO DE LICENÇA-
MATERNIDADE E DE PAGAMENTO DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO PERÍODO DE 120 DIAS 
POSTERIOR À ALTA. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA COMO DIREITOS SOCIAIS 
FUNDAMENTAIS. ABSOLUTA PRIORIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS. DIREITO À 
CONVIVÊNCIA FAMILIAR. MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. ALTA HOSPITALAR QUE 
INAUGURA O PERÍODO PROTETIVO. 

 
1. Preliminarmente, assento, pela fungibilidade, o conhecimento da presente ação direta 

de inconstitucionalidade como arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma vez 
que impugnado complexo normativo que inclui ato anterior à Constituição e presentes os 
requisitos para a sua propositura. 

 
2. Margem de normatividade a ser conformada pelo julgador dentro dos limites 

constitucionais que ganha relevância no tocante à efetivação dos direitos sociais, que exigem, 
para a concretização da igualdade, uma prestação positiva do Estado, material e normativa. 
Possibilidade de conformação diante da proteção deficiente. Precedente RE 778889, Relator(a): 
Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016. 

 
3. O reconhecimento da qualidade de preceito fundamental derivada dos dispositivos 

constitucionais que estabelecem a proteção à maternidade e à infância como direitos sociais 
fundamentais (art. 6º) e a absoluta prioridade dos direitos da crianças, sobressaindo, no caso, o 
direito à vida e à convivência familiar (art. 227), qualifica o regime de proteção desses direitos.  

 
4. Além disso, o bloco de constitucionalidade amplia o sistema de proteção desses 

direitos: artigo 24 da Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto n.º 99.710/1990), 
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Objetivos 3.1 e 3.2 da Agenda ODS 2030 e Estatuto da Primeira Infância (Lei n.º 13.257/2016), 
que alterou a redação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), a fim de 
incluir no artigo 8º, que assegurava o atendimento pré e perinatal, também o atendimento pós-
natal. Marco legal que minudencia as preocupações concernentes à alta hospitalar responsável, 
ao estado puerperal, à amamentação, ao desenvolvimento infantil, à criação de vínculos 
afetivos, evidenciando a proteção qualificada da primeira infância e, em especial, do período 
gestacional e pós-natal, reconhecida por esta Suprema Corte no julgamento do HC coletivo das 
mães e gestantes presas (HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda 
Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 
09-10-2018). 

 
5. É indisputável que essa importância seja ainda maior em relação a bebês que, após um 

período de internação, obtêm alta, algumas vezes contando com já alguns meses de vida, mas 
nem sempre sequer com o peso de um bebê recém-nascido a termo, demandando cuidados 
especiais em relação a sua imunidade e desenvolvimento. A alta é, então, o momento 
aguardado e celebrado e é esta data, afinal, que inaugura o período abrangido pela proteção 
constitucional à maternidade, à infância e à convivência familiar.  

 
6. Omissão inconstitucional relativa nos dispositivos impugnados, uma vez que as crianças 

ou suas mães que são internadas após o parto são desigualmente privadas do período 
destinado à sua convivência inicial.  

 
7. Premissas que devem orientar a interpretação do art. 7º, XVIII, da Constituição, que 

prevê o direito dos trabalhadores à “licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, 
com a duração de cento e vinte dias.” Logo, os cento e vinte dias devem ser considerados com 
vistas a efetivar a convivência familiar, fundada especialmente na unidade do binômio 
materno-infantil.  

 
8. O perigo de dano irreparável reside na inexorabilidade e urgência da vida. A cada dia, 

findam-se licenças-maternidade que deveriam ser estendidas se contadas a partir da alta, com 
o respectivo pagamento previdenciário do salário-maternidade, de modo a permitir que a 
licença à gestante tenha, de fato, o período de duração de 120 dias previsto no art. 7º, XVIII, da 
Constituição.  

 
9. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, defiro a liminar, a fim de conferir 

interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, §1º, da CLT, assim como ao artigo 71 da 
Lei n.º 8.213/91 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.º 3.048/99), 
e assim assentar (com fundamento no bloco constitucional e convencional de normas 
protetivas constante das razões sistemáticas antes explicitadas) a necessidade de prorrogar o 
benefício, bem como considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo 
salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por 
último, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, §2º, da 
CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto n.º 3.048/99.  
 

A C Ó R D Ã O 
 

https://portal.stf.jus.br/processos/downloadpeca.asp?id=15343497204&ext=.pdf 
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PORTARIA CONJUNTA DIRBEN/DIRAT/PFE/INSS Nº 28, 
DE 19 DE MARÇO DE 2021. 

 
Comunica cumprimento de decisão cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 

6.327, o Supremo Tribunal Federal - STF que determinou a prorrogação do benefício de Salário-
Maternidade quando, em decorrência de complicações médicas relacionadas ao parto, houver 
necessidade de internação hospitalar da segurada e/ou do recém nascido. 

 
O DIRETOR DE BENEFÍCIOS, o DIRETOR DE ATENDIMENTO e o PROCURADOR-GERAL DA 

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 
no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.746, de 8 de abril de 2019 e Decreto nº 
9.745, de 8 de abril de 2019 e considerando o contido no Processo nº 00692.000483/2020-53, 
resolvem: 

   
Art. 1º Comunicar que, em decisão cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 

6.327, o Supremo Tribunal Federal - STF determinou que o benefício de Salário-Maternidade 
seja prorrogado quando, em decorrência de complicações médicas relacionadas ao parto, 
houver necessidade de internação hospitalar da segurada e/ou do recém nascido. 

 
§1º A decisão do STF recai sobre os requerimentos de Salário-Maternidade que têm o 

parto como fato gerador, objetivando resguardar a convivência entre mãe e filho para 
preservar seu contato no ambiente residencial, de forma a impedir que o tempo de licença seja 
reduzido nas hipóteses de partos com complicações médicas. 

 
§2º Para efeitos administrativos, a data de início do benefício e data de início do 

pagamento continuam sendo fixadas na data do parto ou até 28 dias antes do parto mas, nos 
casos em que mãe (segurada) e/ou filho necessitarem de períodos maiores de recuperação, o 
Salário-Maternidade será pago durante todo o período de internação e por mais 120 dias, 
contados a partir da data da alta da internação do recém nascido e/ou de sua mãe, o que 
acontecer por último, desde que presente o nexo entre a internação e o parto e observado o 
§3º e o disposto nos §§ 5º e 6º do art. 3º. 

 
§3º Nos casos em que a Data de início do benefício - DIB e a Data de início do pagamento 

- DIP do benefício forem fixadas em até 28 dias antes do parto, o período em benefício anterior 
ao parto deverá ser descontado dos 120 dias a serem devidos a partir da alta hospitalar. 

 
§4º O período de internação passou a ser considerado um acréscimo no número de dias 

em que o benefício será pago, ou seja, não será limitado aos 120 dias. 
 
§5º Não cabe adoção dos procedimentos previstos nesta Portaria nas situações em que o 

período de repouso anterior ou posterior ao parto for aumentado em duas semanas, uma vez 
que o pagamento desse período já é previsto no §3° do artigo 93 do Decreto n.º 3.048/99. 

 
§6º O desconto de que trata o §3º não se aplica aos casos em que o benefício é 

aumentado por mais duas semanas, em virtude de repouso anterior ao parto, previsto no §3º 
do art. 93 do Decreto nº 3.048/99. 
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Art. 2º A segurada deverá requerer a prorrogação do benefício de salário-maternidade 

pela Central 135, por meio do protocolo do serviço de "Solicitar prorrogação de Salário-
Maternidade", a partir do processamento da concessão do benefício. 

 
§1º O comprovante do protocolo de requerimento inicial de Salário-Maternidade conterá 

a informação de que é necessário requerer o serviço de prorrogação na forma do caput para os 
casos em que a segurada e/ou seu recém nascido precisarem ficar internados após o parto, por 
motivo de complicações médicas relacionadas a este. 

 
§2º Em caso de internação superior a 30 dias, deverá solicitar sua prorrogação a cada 

período de 30 dias, observado que o novo pedido de prorrogação poderá ser feito após a 
conclusão da análise do pedido anterior. 

 
§3º O servidor responsável pela análise do requerimento de prorrogação deverá solicitar 

documento médico que comprove a internação ou a alta, conforme o caso, bem como o 
período de internação ou alta prevista, se houver, expedido pela entidade responsável pela 
internação e encaminhar o requerimento para análise da Perícia Médica Federal por meio da 
subtarefa "Análise Processual de Prorrogação de Salário-Maternidade". 

 
§4º Nos casos em que a Perícia Médica Federal concluir que houve nexo entre a 

internação e o parto, o servidor responsável pela análise da tarefa "Solicitar prorrogação de 
Salário-Maternidade" informará o período de internação no módulo de Atualização do PRISMA 
para que a data da cessação do benefício - DCB seja alterada.    

 
§5º Os valores referentes aos pedidos de prorrogação do salário-maternidade estão 

sujeitos à prescrição, na forma do parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213/91. 
 
Art. 3º A nova DCB será fixada conforme os seguintes parâmetros: 
 
I - em se tratando de internação em curso, a DCB será fixada: 
a) na data resultante da DCB anterior somados os dias de internação, se inferior a 30 dias; 

ou  
b) no trigésimo dia após a DCB (Data de Cessação do B                                                                                                

enefício) anterior quando a data da alta prevista for superior a 30 dias. 
 
II - quando já houver ocorrido a alta, a DCB deverá ser fixada em 120 dias a contar da data 

da alta, ou em prazo menor, nos termos do §5º e do §3º do art. 1º. 
 
§1º Se depois da alta houver novas internações em virtude de complicações decorrentes 

do parto, caberá à segurada solicitar novas prorrogações até a integralização do período de 
convivência de 120 dias. 

 
§2º Cada novo requerimento de prorrogação deve ser instruído com novo atestado 

médico ou relatório de internação atualizado para análise da Perícia Médica Federal. 
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§3º Caso o atestado informe período de internação superior a 30 dias, a segurada deverá 
ser orientada a protocolar novo requerimento de prorrogação. 

 
§4º O benefício continuará sendo pago durante as novas internações, mas o prazo de 120 

dias será suspenso e recomeçará a correr após as novas altas, quantas vezes forem necessárias 
novas internações relacionadas ao parto. 

 
§5º Nos casos de altas e internações sucessivas, intercaladas com não internação da mãe 

ou filho, cada período de convivência deve ser computado para fins de contagem dos 120 dias. 
 
§6º Na situação prevista no §5º deste artigo, transcorridos os períodos de internação 

mais os 120 dias, havendo nova internação, não caberá a reativação do salário-maternidade de 
que trata esta Portaria. 

 
Art. 4º No caso de falecimento da segurada que fizer jus ao recebimento do salário-

maternidade, na forma desta Portaria, o benefício será pago, por todo o período ou pelo tempo 
restante a que teria direito, ao cônjuge ou companheiro ou companheira sobrevivente que 
tenha a qualidade de segurado, exceto no caso do falecimento do filho ou de seu abandono, 
observadas as normas aplicáveis ao salário-maternidade. 

 
§1º O cônjuge ou companheiro(a), somente terá direito ao salário maternidade no 

período de internação, quando esta for da criança e em decorrência do parto, e tenha ocorrido 
o falecimento da segurada. 

 
§2º Com o falecimento da segurada que estava internada em decorrência do parto, o 

prazo de 120 dias ou, na hipótese de prévio período de convivência, o prazo remanescente 
passarão a contar a partir do dia posterior, observado o §1º deste artigo. 

 
§3º Ao cônjuge ou companheiro(a), aplicam-se as regras de prorrogação definidas nesta 

Portaria. 
 
§4º O cálculo do benefício seguirá o disposto no art. 71-B da Lei nº 8.213/91, sendo pago 

diretamente pelo INSS. 
 
Art. 5º Caso a mãe ou a criança permaneça internada, em todas as situações, o 

pagamento do benefício está condicionado ao afastamento da segurada do trabalho ou da 
atividade desempenhada, conforme previsto no art. 71-C da Lei nº 8.213/91. 

 
Art. 6º A segurada empregada fará o requerimento de prorrogação do Salário-

Maternidade diretamente ao empregador, a quem compete o pagamento do benefício durante 
todo o período, incluindo a internação e o prazo do salário-maternidade legalmente previsto 
após a alta efetuando a compensação desses valores na forma da Lei. 

 
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica à empregada do microempreendedor 

individual e à empregada com contrato de trabalho intermitente, sendo o pagamento do 
benefício efetuado diretamente pelo INSS durante todo o período. 
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Art. 7º A decisão cautelar prolatada na ADIN 6.327 tem força executória, eficácia contra 
todos e efeito vinculante, devendo ser aplicada aos requerimentos de salário-maternidade com 
fato gerador a partir de 13/03/2020, ainda que o requerimento de prorrogação seja feito após a 
alta da internação. 

 
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ALESSANDRO ROOSEVELT SILVA RIBEIRO 
Diretor de Benefícios 
JOBSON DE PAIVA SILVEIRA SALES 
Diretor de Atendimento 
VIRGÍLIO ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO 
Procurador-Geral da PFE/INSS 
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada. 
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