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 ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00019/2018  

 Técnico Administrativa 

 

 

PROCESSO N. : 09073/18 

MUNICÍPIO : HIDROLÂNDIA 

ASSUNTO : Consulta 

CONSULENTE : PAULO SÉRGIO DE REZENDE – Prefeito 

CPF : 633.862.671-49 

RELATOR :Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

 

EMENTA: CONSULTA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 
ATENDIDOS. PRORROGAÇÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE POR 
MAIS 60 DIAS. BENEFÍCIO A SER INSTITUIDO POR LEI 
MUNICIPAL. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS A 
BENEFICIÁRIA PELO TESOURO DO ENTE. RETROATIVIDADE DA 
LEI. 

O ente municipal, mediante previsão legislativa, pode instituir o direito 
a prorrogação da licença-maternidade por mais 60 dias, sendo que os 
valores a serem pagos às beneficiárias durante este período devem 
ser custeados pelo tesouro municipal, conforme artigo 54 da ON 
SPS/MF. 

A Lei que instituir a prorrogação da licença-maternidade por mais 60 
dias será aplicável às servidoras que ainda estejam em gozo da 
licença-maternidade de 120 dias, não podendo retroagir os seus 
efeitos para atingir as licenças já gozadas integralmente ao tempo do 
início da sua vigência (artigo 5º, XXXVI, CF e art. 6º do Decreto Lei 
n.º 4.657/1942, com as alterações promovidas pela Lei n.º 
12.376/2010). 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, processo nº 

09073/18, que tratam de consulta formulada pelo Exmo. Sr. Paulo Sérgio de 
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Rezende, Prefeito do Município de Hidrolândia, representado pelo Procurador Geral 

do Município, Sr. Euler Dias Castro, solicitando posicionamento deste Tribunal sobre 

a prorrogação da licença-maternidade por mais de 60 dias e dos valores a serem 

pagos às servidoras beneficiárias referentes a este período ser custeado pelo 

Regime Próprio de Previdência Social ou pelo Tesouro Municipal, bem como o 

direito retroativo à concessão deste benefício. 

Considerando a Proposta de Decisão nº 273/2018 – GABVJ, proferida 

pelo Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo; 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão do Tribunal Pleno, diante das razões 

expostas pelo Relator em: 

1. Conhecer da presente consulta, em razão da presença dos 

pressupostos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal; 

2. Responder o questionamento do consulente, abaixo transcrito, nos 

termos pontuados nos subitens 2.1, 2.2 e 2.3: 

A prorrogação da licença-maternidade por mais 60 (sessenta) dias pode ser 

realizada com previsão de pagamento pelo RPPS – Regime Próprio de 

Previdência Social ou somente pelo Tesouro Municipal? 

2.1 O município pode instituir, mediante previsão legislativa, a prorrogação 

da licença-maternidade por mais 60 (sessenta) dias, sendo que os valores a serem 

pagos as servidoras beneficiárias durante este período devem ser custeados pelo 
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Tesouro do municipal, conforme previsto no §3º do artigo 54 da Orientação 

Normativa n.º 02/2009, SPS/MF. 

Havendo a possibilidade de pagamento dos 60 (sessenta) dias adicionais 

pelo RPPS, a lei é exequível mesmo não prevendo fonte de custeio total para 

a majoração? 

2.2  Por não se tratar de benefício previdenciário não será possível que o 

Regime Próprio de Previdência Social custeie os valores pagos à servidora 

correspondentes ao período de prorrogação da licença-maternidade por mais 60 

dias, instituída pelo ente municipal. 

A Lei municipal pode determinar o direito retroativo à prorrogação da licença-

maternidade por mais 60 dias? 

2.3 Considerando que a lei nova tem os seus efeitos a partir da sua 

entrada em vigor, as servidoras que ainda estão em gozo da licença-maternidade 

pelo período de 120 dias ao tempo do início da sua vigência, poderão requerer o 

benefício com fundamento na nova legislação, caso em que não implicará na 

retroatividade da lei, mas tão somente na sua aplicação.    

2.4 A lei municipal que instituir a prorrogação da licença-maternidade por 

mais 60 dias não pode retroagir os seus efeitos para atingir as situações em que as 

licenças-maternidade de 120 dias já foram gozadas integralmente quando do início 

da sua vigência, cujos efeitos já se exauriram (ato jurídico perfeito), nos termos do 

artigo 5ª, XXXVI, CF e artigo 6º do Decreto Lei n.º 4.657/1942, com as alterações 

promovidas pela Lei n.º 12.376/2010. 
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2.5 O texto da lei municipal que instituir a prorrogação da licença-

maternidade por mais 60 dias deve regulamentar o prazo para requerer a 

prorrogação da licença nas hipóteses em que a lei for publicada quando a servidora 

beneficiária estiver em gozo da licença-maternidade de 120 dias. 

3. Determinar que se cumpram as demais formalidades de praxe. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

7 de novembro de 2018. 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Vasco Cícero Azevedo Jambo 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de 

Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de 

Queiroz, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo 

Jambo e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador Regis 

Gonçalves Leite. 

Votação: 

Votaram(ou) com o: Cons. Sub.Vasco Cícero Azevedo Jambo, Cons. 

Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de 

Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 

Queiroz, Cons. Sub.Irany de Carvalho Júnior, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N. 273/2018 – GABVJ 

PROCESSO N. : 09073/18 

MUNICÍPIO : HIDROLÂNDIA 

ASSUNTO : Consulta 

CONSULENTE : PAULO SÉRGIO DE REZENDE – Prefeito 

CPF : 633.862.671-49 

RELATOR :Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

RELATÓRIO  

Versam os presentes autos sobre consulta formulada pelo Exmo. Sr. 

Paulo Sérgio de Rezende, Prefeito do Município de Hidrolândia, representado pelo 

Procurador Geral do Município, Sr. Euler Dias Castro, solicitando posicionamento 

deste Tribunal sobre a prorrogação da licença-maternidade por mais de 60 dias e 

dos valores a serem pagos às servidoras beneficiárias referentes a este período 

serem custeados pelo Regime Próprio de Previdência Social ou pelo Tesouro 

Municipal, bem como o direito retroativo à concessão deste benefício. 

2. Vieram os autos instruídos inicialmente com documentos de fls. 1/10, 

contendo, dentre outros documentos, a petição inicial da consulta e o parecer 

jurídico do órgão de assessoria técnica da autoridade consulente. 

3. Inicialmente, por meio do Despacho nº 284/2018 – GABVJ (fl. 11), 

foram os autos encaminhados à Divisão de Documentação e Biblioteca, no intuito de 

que se informasse a existência de resolução/acórdão respondendo matéria 

semelhante. 
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4. Conforme Despacho nº 149/2018 (fl. 12), a supracitada divisão 

informou que não há manifestação deste Tribunal a respeito do questionamento 

contido nos autos. 

5. Por meio do Despacho nº 288/18 (f. 11, verso), esta relatoria 

encaminhou os autos à unidade técnica para análise e emissão de sua manifestação 

conclusiva. 

I – DA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA/JURÍDICA DA 

AUTORIDADE CONSULENTE 

6. Em observância ao previsto no art. 31, § 1.º, da Lei Orgânica do 

TCMGO1, a consulta foi instruída com o parecer técnico do órgão de assistência 

técnica ou jurídica da autoridade consulente. 

7. Conforme Parecer Jurídico de fls. 06/10, concluiu-se que: 

“Assim, o salário maternidade poderá ser prorrogado pelo município através 
de Lei específica, sendo vedado ao Regime Próprio de Previdência Social o 
pagamento dos 60 (sessenta) dias adicionais, assim como será vedado o 
pagamento retroativo. 

Os benefícios previdenciários criados ou majorados deverão ter fonte de 
custeio total prevista na lei de regência para manutenção do equilíbrio 
financeiro e atuarial e para atender a previsão expressa do §5º do art. 195 da 
CF/88, assim como demais normas anteriormente citadas.” 

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

                                                           
1 § 1º As consultas devem conter a indicação precisa do seu objeto, ser formuladas articuladamente e 

instruídas com parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente. 
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8. Encaminhados os autos à unidade técnica competente, exarou esta o 

Certificado nº 1927/2018 (fls. 13/17), mediante o qual manifestou-se nos termos 

abaixo transcritos: 

II. FUNDAMENTAÇÃO 
2.1. Da admissibilidade  
São requisitos da Consulta, nos termos do art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do 
Regimento Interno:  
a)  legitimidade ativa;  
b) a indicação precisa do seu objeto;  
c) estar redigida de forma articulada;  
d) instrução do pedido com parecer do órgão de assistência técnica ou 
jurídica da autoridade consulente;   
e)  versar sobre tese jurídica abstrata; 
 f) inexistência de manifestação prévia do Tribunal sobre o tema. 
 
A consulta contém a indicação de seu objeto, está redigida de forma 
articulada, foi devidamente instruída com o parecer jurídico e não existe 
manifestação prévia do TCMGO sobre o tema. 
 
Ainda, conforme previsto no art. 31, I, da LOTCM, o Prefeito Municipal é parte 
legítima para efetuar consultas nesta Corte de Contas. 
 
Diante disso, a SAP manifesta-se pelo conhecimento da consulta. 
  
Ultrapassada essa análise preliminar, passa-se ao mérito. 
 
2.2. Do mérito 
O consulente pleiteia que esta Corte manifeste sobre dúvida suscitada em 
relação a prorrogação da licença-maternidade das servidoras públicas 
municipais por mais 60 (sessenta) dias conforme previsto na Lei 11.770/2008. 
O questionamento do consulente abrange as seguintes questões: 
1) A majoração do salário maternidade por mais 60 (sessenta) dias pode 
ser realizada com previsão de pagamento pelo RPPS – Regime Próprio de 
Previdência Social ou somente pelo Tesouro Municipal?  
2) Havendo a possiblidade de pagamento dos 60 (sessenta) dias 
adicionais pelo RPPS, a lei é exequível mesmo não prevendo fonte de custeio 
total para a majoração?  
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3) Lei Municipal pode determinar o direito retroativo ao recebimento dos 
60 (sessenta) dias adicionais do salário maternidade?  
 
A temática do feito cinge-se a possiblidade de o salário maternidade por mais 
60 (sessenta) dias ser realizada com previsão de pagamento pelo RPPS, bem 
como da possiblidade de a Lei Municipal que vier a instituir a prorrogação do 
salário maternidade, por mais 60 (sessenta) dias, determinar o direito 
retroativo ao recebimento do respectivo salário.  
 
Logo, vê-se que as dúvidas suscitadas são de extrema relevância e desafia 
posicionamento firme deste Tribunal como órgão de controle responsável por 
fiscalizar a gestão dos bens e recursos públicos, bem como pela correta 
orientação dos jurisdicionados para atingir o fiel cumprimento das normas 
constitucionais e infraconstitucionais no tocante à gestão pública.  
 
A respeito das questões, registra-se preliminarmente que a Constituição 
Federal em seu art. 37, caput, estabelece que “a administração pública direta 
e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. ” 
 
Desse modo, em atenção ao princípio da legalidade – que é de fundamental 
importância no âmbito da Administração Pública – a Administração Pública 
somente pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Sendo assim, é vedado 
aos gestores públicos agir contra a lei ou na omissão da lei. 
 
Considerando o princípio da legalidade, destaca-se que a Lei Federal nº 
11.770/2008 (atualizada pela Lei Federal nº 13.257/2016), que cria o 
Programa de Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença-
maternidade mediante a concessão de incentivo fiscal, dispõe em seus 
artigos 1º e 2º: 
Art. 1º  É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a 
prorrogar:            (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)        
I - por 60 (sessenta) dias a duração da licença-maternidade prevista no inciso 
XVIII do caput do art. 7º da Constituição Federal;            (Incluído dada pela 
Lei nº 13.257, de 2016)     
II - por 15 (quinze) dias a duração da licença-paternidade, nos termos desta 
Lei, além dos 5 (cinco) dias estabelecidos no § 1o do art. 10 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.            (Incluído dada pela Lei nº 
13.257, de 2016)   
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§ 1º  A prorrogação de que trata este artigo:            (Redação dada pela Lei nº 
13.257, de 2016)  
I - será garantida à empregada da pessoa jurídica que aderir ao Programa, 
desde que a empregada a requeira até o final do primeiro mês após o parto, e 
será concedida imediatamente após a fruição da licença-maternidade de que 
trata o inciso XVIII do caput do art. 7º da Constituição 
Federal;            (Incluído dada pela Lei nº 13.257, de 2016)   
II - será garantida ao empregado da pessoa jurídica que aderir ao Programa, 
desde que o empregado a requeira no prazo de 2 (dois) dias úteis após o 
parto e comprove participação em programa ou atividade de orientação sobre 
paternidade responsável.            (Incluído dada pela Lei nº 13.257, de 2016)   
§ 2º  A prorrogação será garantida, na mesma proporção, à empregada e ao 
empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de 
criança.    
Art. 2º  É a administração pública, direta, indireta e fundacional, autorizada a 
instituir programa que garanta prorrogação da licença-maternidade para suas 
servidoras, nos termos do que prevê o art. 1º desta Lei.  
 
Partindo, portanto, da premissa disposta no art. 2º, da Lei retro mencionada, 
os entes federados estão autorizados - e não obrigados - a instituir programa 
de prorrogação da licença-maternidade nos termos do art. 1° da Lei Federal 
nº 11.770/2016. 
 
Corroborando esta premissa, a Nota Explicativa nº 01/2008 
CGNAL/DRPS/SPS/MPS informa também que: 
 
A Lei nº 11.770/2008 não alterou o inciso XVIII do art. 7º da Constituição 
Federal2, que garante o direito de licença à gestante por 120 dias, e também 
não alterou o art. 71 da Lei nº 8.213/913 que dispõe sobre a concessão do 
benefício de Salário-Maternidade pelo Regime Geral de Previdência Social – 
RGPS por 120 dias. 
 

                                                           
2  CRFB: Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias; 

3  Art. 71 da Lei nº 8.213/1991. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) 

dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e 

condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade.  
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O benefício previdenciário concedido à gestante pelos Regimes Próprios 
de Previdência Social – RPPS deve ter duração de apenas 120 dias, 
considerando o disposto no art. 5º da Lei nº 9.717/984. A prorrogação de 60 
dias da Licença-Maternidade não será concedida pelo RGPS e, portanto, 
também não é considerada benefício previdenciário para os RPPS. 
 
É indevida a utilização de recursos previdenciários dos RPPS para 
custeio do período de prorrogação da Licença-Maternidade, considerando 
o disposto no art. 1º inc. III e no art. 5º da Lei nº 9.717/98. 
... 
Não há obrigatoriedade por parte dos Entes Federativos em conceder a 
prorrogação da Licença-Maternidade por 60 dias, porém, se o Ente 
Federativo quiser instituir esse programa, deverá custear com recursos 
do Tesouro o pagamento da remuneração integral durante a prorrogação 
da licença à gestante. 
 
Como consequência da análise dos dispositivos acima mencionados, 
constata-se que, caso determinado ente federativo decida instituir a 
prorrogação da licença-maternidade por mais 60 (sessenta) dias, o período 
de prorrogação, juridicamente, não é considerado período de benefício 
previdenciário e por isso não pode ser custeado com recursos do Regime 
Próprio de Previdência Social (RPPS). O custeio da prorrogação da licença-
maternidade por mais 60 (sessenta) dias deve ser feito com recursos do 
Tesouro do respectivo Ente Federativo. 
 
Sobre a retroatividade da lei, o ordenamento jurídico brasileiro adotou a regra 
de que as leis novas têm efeitos para o futuro, via de regra, não retroagindo. 
Esta premissa é extraída do art. 5º inc. XXXVI da CRFB, segundo a “a lei não 
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.  
Este mandamento constitucional tem por base o princípio da segurança 
jurídica que visa garantir a estabilidade das relações jurídicas já consumadas. 
Também merece destaque o previsto no art. 6º da Lei de Introdução as 
Normas do Direito Brasileiro – LINDB (Decreto-Lei nº 4.657/42): 
Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico 
perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 

                                                           
4 Art. 5º caput da Lei nº 9.717/98Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos 

dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em 

contrário da Constituição Federal. 
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§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao 
tempo em que se efetuou. 
§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém 
por êle, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo 
pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. 
§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não 
caiba recurso. 
 
Desta maneira, é possível concluir que a regra é a irretroatividade da lei no 
que diga respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e a coisa 
julgada, e a possibilidade da retroatividade, excepcionalmente, no que diga 
respeito a casos pendentes e futuros, quando o legislador expressamente 
mandar aplicá-la a fatos passados. 
Pois bem. Feitas essas breves explanações, passa-se à análise dos 
questionamentos. 
Sobre o primeiro questionamento, que trata da majoração do salário 
maternidade por mais 60 (sessenta) dias poder ser realizada com previsão de 
pagamento pelo RPPS – Regime Próprio de Previdência Social ou somente 
pelo Tesouro Municipal, verifica-se a impossibilidade da realização do 
pagamento do salário maternidade em decorrência da prorrogação da 
licença-maternidade por mais 60 (sessenta) dias com recursos do RPPS. 
A prorrogação da licença-maternidade por mais 60 (sessenta) dias, 
juridicamente, não é considerada um benefício previdenciário. 
Estando o gestor público vinculado ao princípio da legalidade que preconiza 
que este somente pode fazer o que a lei determina ou autoriza, extrai-se que 
se o ordenamento jurídico pátrio (mais especificamente, as normas que 
regulam os benefícios previdenciários) não consideram a prorrogação da 
licença-maternidade um benefício previdenciário, o pagamento do salário 
decorrente desta prorrogação não pode ser custeado com recursos do 
Regime Próprio de Previdência Social.  
De sorte que, corroborada da Nota Explicativa nº 01/2008 
CGNAL/DRPS/SPS/MPS, a forma legal de custear o salário decorrente da 
prorrogação da licença-maternidade por mais 60 (sessenta) é, senão, 
mediante utilização do tesouro municipal. 
Assim, quanto ao primeiro questionamento, pode-se responder ao 
consulente que o salário decorrente da prorrogação da licença-maternidade, 
por mais 60 (sessenta) dias, não pode ser custeado com recursos do Regime 
Próprio de Previdência Social, devendo o custeio desse salário ser feito por 
meio do tesouro municipal. 
Por consequência da primeira resposta - isto é: em decorrência da 
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impossibilidade de custeio do salário relativo a prorrogação da licença-
maternidade, por mais 60 (sessenta) dias, com recursos do RPPS -, no que 
tange ao segundo questionamento, a questão apresentada resta 
prejudicada. 
O terceiro questionamento trata da (im)possibilidade de a Lei Municipal poder 
determinar o direito retroativo ao recebimento dos 60 (sessenta) dias 
adicionais do salário maternidade. 
Como já exposto, a respeito da retroatividade da lei, o ordenamento jurídico 
brasileiro adotou a regra de que as leis novas têm efeitos para o futuro, via de 
regra não retroagindo (art. 5º inc. XXXVI, da CRFB e art. 6º da Lei de 
Introdução as Normas do Direito Brasileiro – LINDB). 
Este mandamento constitucional tem por base o princípio da segurança 
jurídica que visa garantir a estabilidade das relações jurídicas já consumadas. 
Sendo assim, caso o município venha a instituir a prorrogação da licença-
maternidade por mais 60 (sessenta) dias, não poderão gozar do direito as 
situações pretéritas que se realizaram/consumaram sob a égide da lei 
revogada (fatos passados). 
A retroatividade, via de regra, só é possível em caso de não ofender o ato 
jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, e ainda, quando o 
legislador expressamente mandar aplicá-la a fatos passados. 
Com base no apresentado, cogita-se três possiblidades de retroatividade da 
lei a fatos anteriores a vigência da nova lei, já consumados. São elas:  
1) fatos anteriores a vigência da nova lei, já consumados, que ainda não 
acarretaram na produção de um ato jurídico perfeito e que o legislador manda 
expressamente aplicar a nova norma a este fato; 
2) fatos anteriores a vigência da nova lei, já consumados, que ainda não 
produziram direito adquirido, mas somente expectativa de direito, estando o 
direito adquirido ainda pendente de uma condição, termo ou encargo, e que o 
legislador manda expressamente aplicar a nova norma a este fato; 
3) fatos anteriorores a vigência da nova lei, já consumados, que ainda não 
produziram coisa julgada e que o legislador manda expressamente aplicar a 
nova norma a este fato. 
Considerando as premissas acima, caso determinado ente da federação 
venha editar lei criando a possibilidade da prorrogação da licença-
maternidade por mais 60 dias, tal direito não alcançará as servidoras que já 
gozaram da licença maternidade, pois a licença gozada teve por base um ato 
jurídico perfeito (ato de concessão da licença-maternidade), o que não pode 
ser alterado pela nova lei. 
Além disso, para essas servidoras, a prorrogação da licença-maternidade não 
constitui uma expectativa de direito, pois a expectativa de direito tem por base 
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as normas jurídicas vigentes no momento da expectativa e não em normas 
jurídicas futuras. 
Veja-se que o instituto da expectativa de direito consiste em um direito que se 
encontra na iminência de ocorrer, mas que não produz os efeitos do direito 
adquirido, pois não foram cumpridos todos os requisitos exigidos por lei5.  
Todavia, caso determinado ente da federação venha editar lei criando a 
possibilidade da prorrogação da licença-maternidade por mais 60 dias, tal 
direito pode alcançar as servidoras que estão em gozo da licença-
maternidade, na medida em que ainda não acarretaram na produção de um 
ato jurídico perfeito, desde que expressamente assim conste do texto legal.  
Em virtude das mencionadas observações, quanto ao terceiro 
questionamento, pode-se responder ao consulente que: em atenção ao 
princípio da irretroatividade da lei, não é possível que legislação municipal 
posterior determine pagamento retroativo dos 60 (sessenta) dias adicionais 
do salário maternidade às servidoras que já gozaram integralmente da licença 
(ato jurídico perfeito), na medida em que para estas não havia sequer a 
expectativa do direito. Todavia, a lei pode retroagir para conceder tal direito 
as servidoras que estão em gozo da licença-maternidade, desde que 
expressamente previsto na lei, na medida em que o fato (gozo da licença 
maternidade) ainda não está integralmente completo ou aperfeiçoado 
segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. 
 
III. CONCLUSÃO 
Ante ao exposto, esta Secretaria manifesta seu entendimento do sentido de 
que seja: 
I. preliminarmente, seja conhecida a presente consulta, uma vez preenchidos 
os pressupostos legais de admissibilidade, previstos nos arts. 199 e 200 do 
Regimento Interno deste TCM/GO;   
II. no mérito, seja respondido ao consulente que: 
a) quanto ao primeiro questionamento, o salário decorrente da prorrogação 
da licença-maternidade por mais 60 (sessenta) dias não pode ser custeado 
com recursos do Regime Próprio de Previdência Social, devendo o custeio 
desse salário ser feito por meio do tesouro municipal; 

                                                           
5 Apesar de não existir direito adquirido à manutenção de regime jurídico pelo entendimento consolidado do STF, as 
alterações do sistema não podem modificar, sem qualquer limite de razoabilidade, as normas que até então pautaram a 
conduta mútua do servidor e dos órgãos públicos, gerando expectativas legítimas. Existe um mínimo de segurança a ser 
mantido nas relações institucionais, sob pena de desrespeito ao próprio sistema de legalidade que serve para orientar as 
regras de conduta entre administrados e administração. (TAVARES, Marcelo Leonardo Tavares. Reforma de Previdência: 
caminhos e descaminhos da proteção previdenciária dos servidores. Ed. Lumem Juris. Rio de Janeiro, 2004) 
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b) por consequência, considerando que o salário maternidade da prorrogação 
da licença por mais 60 (sessenta) dias não poderá ser custeado com recursos 
do RPPS, o segundo questionamento resta, senão, prejudicado pela perda 
do seu objeto; 
c) quanto ao terceiro questionamento, em atenção ao princípio da 
irretroatividade da lei, não é possível que legislação municipal posterior 
determine pagamento retroativo dos 60 (sessenta) dias adicionais do salário 
maternidade às servidoras que já gozaram integralmente da licença (ato 
jurídico perfeito), na medida em que para estas não havia sequer a 
expectativa do direito. Todavia, a lei pode retroagir para conceder tal direito 
as servidoras que estão em gozo da licença-maternidade, desde que 
expressamente previsto na lei, na medida em que o fato (gozo da licença 
maternidade) ainda não está integralmente completo ou aperfeiçoado 
segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. 

 

 

 

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

9. O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 2963/2018 (fls. 

18), corroborou integralmente o Certificado n.º 1927/18, ratificando os termos da 

resposta consulta nele propostos. 

10. É o Relatório. 

DA PROPOSTA DE DECISÃO 

I – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

11. Preliminarmente, verifica-se que a consulta atende aos requisitos de 

admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal, vez que: a) o 

consulente possui legitimidade ativa; b) contém a indicação precisa do seu objeto; c) 
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está acompanhada do parecer do órgão de assistência jurídica/técnica da autoridade 

consulente; e d) está compreendida no rol de competência deste Tribunal. 

12. Ademais, constata-se que a matéria consultada nos autos não possui 

nítido caráter de caso concreto, possuindo o devido grau de abstração, não 

incorrendo, portanto, na vedação do art. 200, segunda parte, do Regimento Interno 

desta Corte de Contas. 

II – DO MÉRITO 

13. O questionamento formulado trata da possibilidade da prorrogação do 

salário-maternidade por mais de 60 dias ser custeado pelo RPPS, mesmo sem fonte 

de custeio, ou pelo Tesouro Municipal, bem como o direito retroativo ao pagamento 

deste benefício. Cumpre destacar, no entanto que o consulente utilizou a expressão 

“majoração do salário-maternidade” de forma equivocada, conforme será explicitado 

adiante. 

14. Cabe esclarecer, inicialmente que a prorrogação do período de gozo de 

licença-maternidade por mais 60 dias foi instituído a partir da Lei Federal n.º 

11.770/2008, mas, antes de adentrar na análise deste benefício faz-se necessário 

esclarecer, que a licença-maternidade não deve ser confundida com o salário-

maternidade. Enquanto que a primeira trata do período de afastamento da servidora 

o segundo diz respeito ao benefício previdenciário correspondente. No mesmo 

sentido, Marcelo Barroso Lima Brito de Campos leciona: 

“Não se confunde salário-maternidade e licença maternidade, porquanto esta 
é o período de afastamento da servidora para cuidar dos interesses da 
criança, e aquele o benefício previdenciário correspondente.” (CAMPOS, 
Marcelo Barroso Lima Brito de. Regime próprio de previdência social dos 
servidores públicos. 7ª Ed. Curitiba. Juruá, 2016, p.308). 
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15. Enquanto a licença-maternidade encontra-se fundamentada no inciso 

XVIII do art. 7º da Constituição Federal o salário-maternidade está previsto nos 

artigos 71 e seguintes da Lei 8.213/91 (Plano de Benefícios da Previdência Social – 

para o Regime Geral de Previdência Social) e, de forma esparsa, nas legislações 

que regulam os Regimes Próprios de Previdência Social vigentes nos diversos entes 

da federação (União, Estados e Municípios). 

16. A correta definição destes dois institutos previdenciários é primordial na 

medida em que, a Lei n.º 11.770 de 09 de setembro de 2008 trata da prorrogação da 

licença-maternidade e não do salário-maternidade. 

17. A Lei n.º 11.770/2008 instituiu o Programa Empresa Cidadã, 

estabelecendo em seu artigo 1º, a possibilidade das empresas que aderirem ao 

programa prorrogar a licença-maternidade prevista o artigo 7º, inciso XVIII por 60 

dias e a licença paternidade por mais 15 dias, além dos 05 dias já previstos no §1º 

do Ato das Disposições Constitucionais Provisórias.  

18. Muito embora a Lei n.º 11.770/2008 tenha instituído um programa 

destinado às empresas privadas autorizou, mediante previsão no artigo 2º, que a 

Administração Pública direta, indireta e fundacional também estabeleçam programa 

que garanta a prorrogação da licença-maternidade, caso em que o ente deve 

promulgar lei própria regulamentando a concessão deste benefício. Vejamos o teor 

destes dispositivos legais: 

Art. 1o  É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a 
prorrogar:             
I - por 60 (sessenta) dias a duração da licença-maternidade prevista no inciso 
XVIII do caput do art. 7º da Constituição Federal;             
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 II - por 15 (quinze) dias a duração da licença-paternidade, nos termos desta 
Lei, além dos 5 (cinco) dias estabelecidos no § 1o do art. 10 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.             
 
Art. 2o  É a administração pública, direta, indireta e fundacional, autorizada a 
instituir programa que garanta prorrogação da licença-maternidade para suas 
servidoras, nos termos do que prevê o art. 1o desta Lei.  

19. Cumpre salientar que a licença consiste em um período no qual o 

trabalhador, mesmo sem prestar o seu labor, percebe a sua remuneração. Ocorre 

que, durante o período de licença-maternidade prevista no artigo 7º, inciso XVIII da 

Constituição Federal (120 dias), a empregada gestante perceberá o benefício 

previdenciário previsto nos artigos 71 e seguintes da Lei n.º 8.213/91 – salário-

maternidade.  

20. Por outro lado, durante a prorrogação da licença-maternidade prevista 

na Lei 11.770/2008 (mais 60 dias), cabível às empresas privadas que aderirem ao 

Programa Empresa Cidadão, não haverá o pagamento de benefício previdenciário. 

Conforme o artigo 5º da Lei n.ª 11.770/2008, o empregador irá arcar com a 

remuneração da empregada, durante este período, deduzindo os valores 

despendidos do valor devido a título de imposto calculado com base no lucro real: 

Art. 5o  A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá deduzir do 
imposto devido, em cada período de apuração, o total da remuneração 
integral da empregada e do empregado pago nos dias de prorrogação de sua 
licença-maternidade e de sua licença-paternidade, vedada a dedução como 
despesa operacional.   

21. Destarte, por não compreender em um benefício previdenciário os 

valores pagos à gestante em gozo da prorrogação da licença-maternidade prevista 

na Lei n.º 11.770/2008, será arcado pelo Tesouro Nacional, mediante o desconto em 

tributos devidos pela empresa que aderir ao programa. 
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22. Da mesma forma, os valores despendidos pela Administração Pública 

(Federal, Estadual, Municipal) com a prorrogação da licença-maternidade deverão 

ser suportados pelo Tesouro do ente, pois, reitera-se, não se trata de um benefício 

previdenciário, mas sim da prorrogação da licença-maternidade, cuja natureza é de 

direito trabalhista, previsto no artigo 7º, inciso XVIII da CF, extensível aos servidores 

públicos por força do §3º do artigo 39 da CF. 

23. Cumpre destacar que a Orientação Normativa n.º 02/2009 da 

Secretaria de Previdência – Ministério da Fazenda, destinada aos Regimes Próprios 

de Previdência Social, estabelece no seu art. 54 que o pagamento da remuneração 

correspondente à ampliação da licença-maternidade será custeado com recursos do 

Tesouro do ente: 

Art. 54. Será devido salário-maternidade à segurada gestante, por 120 (cento 
e vinte) dias consecutivos.  
(...) 
§ 3º O pagamento da remuneração correspondente a ampliação da licença-
maternidade além do prazo previsto no caput deverá ser custeado com 
recursos do Tesouro do ente.   

24. No mesmo sentido, Marcelo Barroso Lima Brito de Campos esclarece: 

A Lei n.º 11.770, de 09.09.2008, que criou o programa empresa cidadã, 
prorrogando a licença-maternidade de 120 (dias) prevista no RGPS para mais 
60 (sessenta) dias, totalizando até 180 (cento e oitenta) dias, estabelece em 
seu artigo 2º: 
(...) 
Considerando a autonomia do ente federado (CF, art. 18) e a iniciativa 
legislativa reservada ao chefe do Executivo de cada unidade da Federação 
(CF, art. 61, §1º, aplicado por simetria), o prazo da licença inclusive a sua 
prorrogação, deve ser estabelecida por lei desses entes políticos. Nada 
obstante, o art. 54 da ON SPS/MPS 02/09 define o prazo de 120 dias 
consecutivos para o recebimento da licença-maternidade, dispondo também 
que o pagamento da prorrogação desse período deverá ser custeado com 
recursos do tesouro do ente federado. (CAMPOS, Marcelo Barroso Lima Brito 
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de. Regime próprio de previdência social dos servidores. 7ª Ed. Curitiba: 
Juruá, 2016, p. 309). Grifo nosso. 

25. O consulente questiona ainda quanto à possibilidade de a lei municipal 

prever o direito retroativo à prorrogação da licença maternidade, por mais 60 dias. A 

análise da retroatividade dos efeitos da lei em comento exige estudo sobre o direito 

intertemporal à luz da Constituição Federal e do Decreto Lei n.º 4.657/1942, com as 

alterações promovidas pela Lei n.º 12.376/2010 – Lei de Introdução às normas do 

Direito Brasileiro. 

26. Estabelece o artigo 6º da Lei de Introdução às normas do Direito 

Brasileiro que a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico 

perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, isto é, somente depois de publicada e 

respeitado o período de vacância, se houver, é que a lei passará a surtir os seus 

efeitos. 

27. Portanto, a regra é: a lei nova tem seus efeitos para o futuro, não 

podendo retroagir. Contudo, excepcionalmente, pode uma determinada norma 

atingir também fatos pretéritos, retroagindo os seus efeitos, desde que esta 

possibilidade esteja prevista expressamente em seu texto e sejam respeitados o 

ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Neste mesmo sentido, 

Flávio Tartuce comenta: 

A Norma jurídica é criada para valer ao futuro, não ao passado. Entretanto, 
eventualmente, pode uma determinada norma atingir também os fatos 
pretéritos, desde que sejam respeitados os parâmentros que constam na Lei 
de Introdução e da Constituição Federal. Em síntese, ordinariamente, a 
irretroatividade é a regra, e a retroatividade, a exceção. Para que a 
retroatividade seja possível, como primeiro requisito, deve estar prevista em 
lei. (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. – Rio de Janeiro: Forense; São 
Paulo: Método, 2011, p. 25). 
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28. O ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada são direitos 

de status constitucional previstos no artigo 5º, XXXVI, sendo vedada a lei nova ferir 

tais garantias. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 
coisa julgada;  

29. Flávio Tartuce define o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 

julgada da seguinte forma: 

a) Direito adquirido: é o direito material ou imaterial incorporado no patrimônio 
de uma pessoa natural, jurídica ou ente despersonalizado.  
b) Ato jurídico perfeito: é a manifestação de vontade lícita, emanada por quem 
esteja em livre disposição, e aperfeiçoada. 
c) Coisa julgada: é a decisão judicial prolatada, da qual não cabe mais 
recurso. 
(TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. – Rio de Janeiro: Forense; São 
Paulo: Método, 2011, p. 25/26).  

30. No caso em análise há que se observar que o direito à licença-

maternidade de 120 dias surge com o parto e o direito à prorrogação da licença por 

mais 60 dias se inicia ao término daquele período (120 dias), devendo ser entendido 

como benefícios distintos. Em outros termos, a licença maternidade (120 dias) é um 

benefício constitucional, ao passo que a sua prorrogação é outro, de origem 

infraconstitucional. 

31. Cumpre destacar que, por se trataram de benefícios distintos, a licença 

maternidade de 120 dias e a prorrogação deste período, instituída nos moldes da Lei 

n.º 11.770/2008, apresentam diferenças. Enquanto que a primeira é prevista na 
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Constituição Federal, tem caráter obrigatório e é custeada pelo RPPS, a segunda 

encontra-se prevista em lei ordinária, não tem caráter obrigatório, e será subsidiado 

com recursos do ente.    

32. Desta forma, considerando que a lei nova tem os seus efeitos a partir 

da sua entrada em vigor, se a sua vigência iniciar antes do término do gozo do 

período de 120 dias de licença-maternidade, as servidoras que se encontram nesta 

situação poderão requerer o benefício com fundamento na nova legislação. Neste 

ponto, portanto, a relatoria discorda do entendimento da Secretaria Especializada e 

do Ministério Público de Contas, uma vez que, nesta hipótese, não há que se falar 

em retroatividade da lei, mas simplesmente a sua aplicação, cujos efeitos serão 

futuros. 

33. Ademais, não seria razoável supor que a intenção do legislador fosse 

excluir as servidoras que estivessem em pleno gozo da licença-maternidade de 120 

dias, pois esta interpretação seria contraditória à própria proposta legislativa, que 

consiste em beneficiá-las aumentando o período de afastamento do trabalho. 

34. De outra sorte, nas situações em que a publicação e entrada em vigor 

da lei que amplia o período de licença-maternidade por mais 60 dias ocorrer após o 

gozo da licença-maternidade de 120 dias, os seus efeitos não poderão retroagir, vez 

que ferirá o ato jurídico perfeito. Isto porque, conforme lição de Marcos Ehrhardt Jr. 

“reputa-se perfeito o ato jurídico já consumado segundo a lei vigente ao tempo em 

que se efetuou”6.  

                                                           
6 Os 10 anos do Código Civil : evolução e perspectivas / Coordenador Marcos Ehrhardt Jr. ; prefácio Luiz Edson 

Fachin. – Belo Horizonte : Fórum, 2012. 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br


Fls.____ 

 

 

 

Rua 68, nº 727 – CENTRO – FONE: 3216 -6219  –  FAX: 3216 6292  CEP: 74 055 -100 – GOIÂNIA-GO. 
www.tcm.go.gov.br / e-mail: as.vascocicero@tcm.go.gov.br 

p:\meus documentos\secretaria\2018\publicações no doe doc\ac cons - 00019 2018 proc 09073 2018 consulta. consulta. 
requisitos de admissibilidade atendidos. prorrogação da licença-maternidade por mais 60 dias. benefício a ser instituido por lei 

municipal.doc 
 

18 

 

35. Acrescenta-se, ainda, a necessidade da legislação municipal, que 

instituir a prorrogação da licença-maternidade por mais 60 dias, regulamentar o 

prazo para requerer a prorrogação da licença nas hipóteses em que a lei for 

publicada quando a servidora beneficiária estiver em gozo da licença-maternidade 

de 120 dias. 

36. Diante do explicitado acima, cumpre responder ao consulente que: 

a) o município poderá, mediante previsão legislativa, instituir a prorrogação da 

licença-maternidade por mais 60 dias, sendo que os valores a serem pagos às 

servidoras municipais beneficiárias da prorrogação da licença maternidade, deve ser 

custeado pelo Tesouro Municipal, conforme previsto no §3º do artigo 54 da 

Orientação Normativa n.º 02/2009, SPS/MF. 

b) Por não se tratar de benefício previdenciário não há que se falar na possibilidade 

dos valores a serem pagos à servidora, correspondentes ao período de prorrogação 

da licença-maternidade instituída pelo ente municipal, ser custeado pelo Regime 

Próprio de Previdência Social. 

c) As servidoras que ainda estão em gozo da licença-maternidade pelo período de 

120 dias ao tempo do início da sua vigência, poderão requerer o benefício com 

fundamento na nova legislação, caso em que não implicará na retroatividade da lei, 

mas tão somente na sua aplicação; 

d) A lei municipal que instituir a prorrogação da licença-maternidade por mais 60 dias 

não pode retroagir os seus efeitos para atingir as situações em que as licenças-

maternidade de 120 dias já foram gozadas integralmente quando do início da sua 

vigência, cujos efeitos já se exauriram (ato jurídico perfeito), nos termos do artigo 5ª, 
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XXXVI, CF e artigo 6º do Decreto Lei n.º 4.657/1942, com as alterações promovidas 

pela Lei n.º 12.376/2010. 

37. Conforme todo o acima exposto, amparado na fundamentação supra, 

nos termos do artigo 85, § 1º da Lei 15.958/2007, com redação acrescida pela Lei 

17.288/2011, art. 83 do Regimento Interno, regulamentado pela Resolução 

Administrativa nº 232/2011, cujo artigo 6º, IV foi disciplinado pela Portaria n. 

557/2011, proponho que o Tribunal Pleno adote a minuta de Acórdão Consulta que 

submeto à sua deliberação. 

38. É a Proposta de Decisão. 

Gabinete do Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo, Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, aos 15 de agosto de 2018.  

 

Vasco C. A. Jambo 
Conselheiro Substituto – relator 
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