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RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR Nº 5054431-60.2019.4.02.5101/RJ

RECORRENTE: ELIANE DE PAULA VARGAS COIMBRA
ADVOGADO: MURILO CEZAR REIS BAPTISTA (OAB RJ057446)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

DESPACHO/DECISÃO

1. ELIANE DE PAULA VARGAS COIMBRA se  insurge contra decisão que  indeferiu  o
requerimento de antecipação de tutela, em ação que pede a condenação do INSS a prorrogar
licença-maternidade, em virtude do nascimento prematuro de seu filho, pelo prazo de 120 dias
a contar  de  02 de  julho de 2019,  data  da  saída  do UTI,  com ida para casa onde  recebe
tratamento em regime de "HOME CARE".
A autora/recorrente narra que seu filho nasceu em 06/02/2019, prematuro de 27 semanas,
permaneceu  na  UTI  neonatal  até  02/07/2019,  e  que  a  licença-maternidade  terminou  em
06/08/2019.  Pugna  pela  prorrogação  do  benefício  pelo  período  de  120  dias  a  contar  de
02/07/2019, a fim de que ela possa cuidar do bebê.
A documentação anexada (Evento 1, ATESTMED9) comprova que o filho da autora nasceu
prematuro.  A prematuridade e a broncodisplasia  acarretam complicações  que impõem aos
pais o acompanhamento do menor.

2. No rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Federais, o art. 5º da Lei 10.259/2001 prevê a
interposição de RECURSO contra a decisão interlocutória que indefere requerimento de tutela
de urgência.
Admite-se  o  recurso,  porque  tempestivo  e  com  pedido  claro  de  reforma  da  decisão  que
indeferiu o requerimento de tutela antecipada.

3. O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso concreto, o perigo de dano é evidente. Sem o deferimento da pretendida prorrogação,
a autora precisará (i) voltar ao trabalho, em prejuízo da prestação dos cuidados especiais que
seu filho demanda ou (ii) permanecer em casa com seu filho, sujeitando-se à demissão por
justa causa e a perder sua renda.
O ponto controvertido, então, é a probabilidade do direito.

4. Na Constituição da República, tem-se que:
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(i) o art. 6º prevê a “proteção à maternidade e à infância” dentre os direitos sociais,
(ii) o art. 7º, XVIII prevê “licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a
duração de cento e vinte dias” como direito trabalhista,
(iii)  o  art.  201,  II,  estatui  que  a  Previdência  Social  deverá  atender,  nos  termos  da  lei,  a
“proteção à maternidade, especialmente à gestante”, e
(iv) o art. 227 determina ser dever da família, da sociedade e do Estado “assegurar à criança,
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária”.

5. Na legislação ordinária, tem-se, quanto à proteção da maternidade:
(i) Os arts. 392 e ss da CLT prevêem a licença-maternidade, direito trabalhista destinado a
proporcionar à mãe o afastamento do trabalho,
(ii) os arts. 71 e ss da Lei 8.213/1991 prevêem o salário-maternidade, benefício previdenciário
do RGPS que substitui os rendimentos da segurada no período final da gestação e ao longo
dos primeiros meses de vida da criança. 

6.  A  Lei  11.770/2008,  regulamentada  pelo  Decreto  7.052/2009,  prevê  a  possibilidade  de
prorrogação por 60 dias da licença-maternidade, a partir do dia subsequente ao término da
vigência do benefício de que tratam os arts. 71 e 71-A da Lei 8.213/1991, inclusive em caso
de  parto  antecipado.  A  prorrogação  depende  da  inscrição  voluntária  do  empregador  no
programa  Empresa  Cidadã,  inexistindo  previsão  legal  de  casos  em  que  a  extensão  seja
obrigatória.
O Decreto 6.690/2009, com fundamento na Lei 11.770/2008, previu o direito das servidoras
públicas federais à prorrogação da licença remunerada por 60 dias.

7. O RGPS protege adequadamente,  mediante auxílio-doença, a gestante que,  em caso de
gravidez de alto risco, precisa se afastar do trabalho antes dos 28 dias que antecedem o parto.

8. Para as mães cujos filhos apresentem problemas de saúde decorrentes de parto prematuro,
tem-se que:
(i) no RPPS, o art. 207, § 2º, da Lei 8.112/1990 prevê licença remunerada de 120 dias desde o
parto; posteriormente, em caso de necessidade, o art. 81, I, permite o deferimento à servidora
de licença remunerada para tratamento de saúde de familiar,
(ii)  no  RGPS,  o  art.  71  defere  salário-maternidade  por  120  dias,  sem  contemplar  a
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possibilidade de extensão para atendimento das necessidades específicas de cada caso.
O art. 93, § 3º, do Decreto 3.048/1999 estatui que “Em casos excepcionais, os períodos de
repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados de mais duas semanas, mediante
atestado médico específico”.

9. Visando a corrigir a insuficiência da proteção proporcionada pelo RGPS às mães e aos
recém-nascidos prematuros, o Senado aprovou em 15/12/2015 a PEC 99/2015, para que o
inciso XVIII do art. 7º da CRFB/1988 passe a assegurar “licença à gestante, sem prejuízo do
emprego  e  do  salário,  com  a  duração  de  cento  e  vinte  dias,  estendendo-se  a  licença-
maternidade,  em caso  de  nascimento  prematuro,  à  quantidade  de  dias  de  internação do
recém-nascido,  não  podendo a licença  exceder  a  duzentos  e  quarenta dias.”  A  proposta
tramita na Câmara dos Deputados como PEC 181/2015, mas, como não votada, não tem valor
normativo algum.

10. A questão é saber se, ante a falta de previsão legal na Lei 8.213/1991, é ou não possível a
extensão do salário-maternidade nos casos excepcionais em que a saúde do recém-nascido
assim demandar.

11. Em 21/06/2018, a TNU  julgou o processo 05137979520164058100 e, por 6 votos a 4,
decidiu,  nos  termos  do  voto  do  relator,  juiz  Fernando  Moreira  Gonçalves,  que  "Não  há
previsão em lei de prorrogação da licença-maternidade, na forma como pretendida pela parte
autora. Há apenas a Proposta de Emenda Constitucional no 99/2015, mencionada na petição
inicial, para alteração do art. 7o, XVIIII, da CF, assegurando-se a prorrogação da licença-
maternidade,  em  caso  de  nascimento  prematuro,  pela  quantidade  de  dias  que  o  recém-
nascido passar internado. Assim, em uma análise sumária e superficial, típica deste momento
processual, e tendo em vista que inexiste a respectiva fonte de custeio para o pagamento do
salário da autora durante o período de prorrogação (art. 195, §5o, da CR/88), entendo não
estarem presentes os pressupostos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela."

12. Ao julgar caso semelhante, a antiga 5ª TR-RJ decidiu, por maioria, nos termos do voto do
juiz Boaventura João Andrade, acompanhado pelo juiz André Lenart, pela impossibilidade de
prorrogação,  em observância à  legalidade  estrita,  à  impossibilidade  de o Poder  Judiciário
atuar como legislador positivo e à regra do art. 195, § 5º, da Constituição da República:

RECURSO  INOMINADO.  PREVIDENCIÁRIO.  LICENÇA  MATERNIDADE.
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PRORROGAÇÃO.  LEI  Nº  11.770/2008.  DESATENDIMENTO.  CONHECIMENTO  E
IMPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
...
(5ª TR-RJ, recurso 0078362-66.2015.4.02.5151/02, redator p/ acórdão JF Boaventura João
Andrade, relator vencido JF Iorio D'Alessandri, julgado em 26/04/2016)

13.1.  No  julgamento  do  recurso  0078362-66.2015.4.02.5151/02,  proferi  voto  vencido,
favorável  à  extensão  do  salário-maternidade,  cujos  fundamentos  passo  a  reafirmar,  em
oposição aos argumentos que prevaleceram na TNU e no acórdão da antiga 5ª TR-RJ.

13.2. Não obstante o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CRFB/1988), a regra da
legalidade (art. 5º, II, da CRFB/1988) e a previsão de que a extensão de benefícios depende da
prévia  fonte  de  custeio  (art.  195,  §  5º,  da  CRFB/1988),  o  STF,  Tribunal  incumbido  de
interpretar  a  Constituição,  alterou  gradualmente  sua  jurisprudência.  Se,  originalmente,  o
mandado de injunção servia apenas para constituir o Poder Legislativo em mora, desde 2007,
por ocasião do julgamento do MI 607, a Corte Constitucional passou a considerar que a mora
legislativa não poderia obstar indefinidamente o gozo de direitos fundamentais. Se, em 1993,
o STF, ao julgar o MI 448, decidiu que, sem a atuação do legislador, os idosos e pessoas com
deficiência  não  poderiam pretender  receber  benefício  assistencial  de  prestação continuada
previsto no art.  203,  V, da  CRFB/1988,  em 2013,  ao julgar  o  RE 567.985, julgou que o
critério eleito pelo legislador (renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo) não
concretizava  suficientemente  a  imposição  constitucional  de  proteção e  permitiu  que,  para
suprir a proteção insuficiente, o Judiciário, caso a caso, a partir da prova das condições de
vida de cada família, decidisse sobre a concessão do benefício.
Logo, quando há inconstitucionalidade por omissão, na forma de manifesta insuficiência da
concretização estabelecida pela lei a direito fundamental, o Poder Judiciário está autorizado a,
mediante  interpretação  extensiva  de  outra  medida  protetiva  legalmente  prevista,  suprir  a
insuficiência, sem que isto caracterize atuação legislativa do Judiciário.

13.3.  O  texto  da  Lei  11.770/2008  prevê  a  concessão  de  adicional  de  60  dias  à  licença-
maternidade  por  liberalidade  do  empregador,  mediante  adesão  voluntária  ao  Programa
Empresa Cidadã. Ainda que não se trate  de prorrogaçaõ do salário-maternidade, e sim da
licença-maternidade, a despesa do empregador poderá ser integralmente deduzida (art. 5º) dos
tributos por ele devidos.
Se as leis em vigor permitem que o Estado arque integralmente com o custo da prorrogação
de licença-maternidade remunerada deferida por liberalidade do empregador (o benefício é
pago pelo empregador e o Estado suporta a compensação tributária), com mais razão, o Poder
Público deve arcar com esse mesmo pagamento quando ele não constituir benesse deferida
por liberalidade de terceiro, e sim quando há necessidade urgente da mãe para tratamento de
saúde dos recém-nascidos.
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13.4. Por fim, por força do art. 5º, § 3º, da CRFB/1988 (introduzido pela EC 45/2004), a
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,  aprovada  por
maioria qualificada em dois turnos pelo Congresso Nacional (Decreto Legislativo 186/2008) e
internalizada  pelo  Decreto  6.949/2009  com  status  de  emenda  constitucional,  confere
proteção à integridade física e mental da pessoa com deficiência. 
O conceito de pessoa com deficiência pressupõe a comparação com outras pessoas e, nessa
medida,  abrange  os  nascidos  prematuramente,  os  quais,  em comparação com outras
crianças recém-nascidas, têm impedimentos de longo prazo (passarão o primeiro ano da
vida expostos a riscos desproporcionais e com desenvolvimento mais lento) e o grau de
atenção  recebida  do  sistema  de  saúde  e  dos  pais  nesse  período  influenciará
irreversivelmente a sua sobrevida e o risco de eventuais seqüelas para o resto da vida.
As garantias (com status constitucional) de igualdade de condições com os demais (art.
17), de acesso a serviços de saúde, incluindo de reabilitação (art. 25) e de inclusão na
comunidade e em todos os aspectos da vida social (art. 26, b) constituem Direito Positivo,
como  parte  da  própria  Constituição.  Em  se  tratando  de  normas  constitucionais,
excepcionam a exigência decorrente do art. 195, § 5º, da Constituição.
Apesar da omissão no texto da Lei 8.213/1991, essas garantias devem ser concretizadas
por meio da intervenção do Estado, com políticas previdenciárias, em favor da pessoa
com deficiência,  inclusive  do prematuro,  em extensão não inferior  àquela que a  Lei
11.770/2008 já faculta aos empregados de empresas que tenham aderido ao Programa
Empresa Cidadã e que o Decreto 6.690/2009 já permite em favor das servidoras públicas
federais.

14.  Em  acórdão  recente  de  13/06/2019,  a  3ª  TR-RJ  Especializada  acolheu  a  tese  da
possibilidade de extensão do salário-maternidade, com fundamentos próximos daqueles acima
elencados:

MEDIDA DE URGÊNCIA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO.
ATO  DE  JUIZ  DE  JEF.  PEDIDO  DE  PRORROGAÇÃO  DO  PERIODO  DE  SALÁRIO
MATERNIDADE E  LICENÇA MATERNIDADE.  JUÍZO A  QUO INDEFERIU A  TUTELA,
POR  ENTENDER  QUE  O  PEDIDO  NÃO  ENCONTRA  AMPARO  LEGAL.  OBJETO  DO
PROCESSO TEM NÍTIDO CARÁTER EMERGENCIAL.  FILHA DA AUTORA NASCEU COM
APENAS  26  SEMANAS  E  POUCO  MAIS  DE  MEIO  QUILO.  PREMATURA  EXTREMA.
NECESSIDADE  DE  ACOMPANHAMENTO  COM  VÁRIOS  ESPECIALISTAS  (PEDIATRA,
PNEUMOLOGISTA  E  OFTALMOLOGISTA)  APÓS  ALTA  NA  UTI  DA  PERINATAL.  
PRINCÍPIO  CONSTITUCIONAL  DA  PROTEÇÃO  À  SAÚDE  E  Á  FAMÍLIA.  SALÁRIO
MATERNIDADE. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. LICENÇA MATERNIDADE. NATUREZA
TRABALHISTA.  MANITENÇÃO  DA  EXCLUSÃO  DA  CEDAE.  POSSIBILIDADE  DE
PRORROGAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE COM FULCRO NOS ARTIGOS 226 E 227
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
...
Inicialmente, refuto a alegada incompetência do Poder Judiciário para apreciar o pedido de
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prorrogação do benefício de salário maternidade. Não há que se falar que o pedido implique
em distribuição de benefício previdenciário sem previsão legal por parte do Poder Judiciário,
em violação ao art. 150, I e § 5º do art. 195 da Carta Magna.
O salário-maternidade é um dos benefícios da Previdência Social, com previsão constitucional
do  artigo  201,  inciso  II,  visando  conservar  a  qualidade  de  vida  das  seguradas  pela
manutenção da remuneração quando do afastamento da atividade laborativa por ocorrência
do parto, ou de aborto não criminoso, e a partir da Lei nº 10.421/2002, por ocasião da adoção
da criança.
Nos termos do artigo 71 da Lei nº 8.213/91 e do artigo 93 do Decreto nº 3.048/99, o salário-
maternidade  é devido  à  segurada da Previdência Social,  durante 120 dias,  com início  no
período entre 28 dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observas as situações e
condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade.
Outrossim, em relação ao salário-maternidade, sua prorrogação já vinha prevista no Decreto
3.048/99, em casos excepcionais. Repita-se que a própria Lei 8.213/91, na redação do art. 71,
prevê  que  o  salário-maternidade  será  devido  por  120  dias,  com observância  das  demais
situações presentes  na  legislação  de proteção à  maternidade,  provavelmente na esteira da
preocupação  com  os  direitos  da  criança,  já  insculpidos  na  Constituição  Federal  e  em
legislação infraconstitucional.
...
Neste diapasão, apesar de o Decreto 3.048/99 prever o aumento da licença maternidade e,
portanto,  do  salário  maternidade  por  duas  semanas,  é  certo  que  há  situações  em  que  o
nascituro pode apresentar problemas que demandem a presença da mãe, como no caso, sendo
possível a prorrogação do benefício por período maior, como já decidiu a Turma Regional de
Uniformização da 4ª Região. (...)
...
Logo,  resta  claro  que  a  recuperação  da  saúde  da  recém  nascida  depende  de  cuidados
especialíssimos,  conforme  documentos  médicos  da  Perinatal,  assinados  por  médica
Ginecologistra/Obstetra  (Evento  1,  ANEXO6,  Página  1)  e  por  Psicolólogas  (Evento  1,
ANEXO4,  Página  1-2),  além  de  atestado  Médico  Pneumologista  Pediátrico  (Evento  1,
ANEXO9, Página 1 ). Assim, não há que se falar em insufiência de prova neste sentido.
Pois bem, anote-se que apesar de o Decreto n. 3.048/99 não esclarecer quais são os casos
(excepcionais) que permitem o aumento do período de fruição antes  e depois do parto;  a
Instrução Normativa IN/INSS/PRES 45, de 06 de agosto de 2010,  regula casos que autorizam
prorrogação da licença por duas semanas quando houver “situações em que  exista algum
risco para a vida do feto ou criança ou da mãe, cuja  possibilidade foi mantida no regulamento
da INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 77, DE 21 DE JANEIRO DE 2015 – DOU DE
22/01/2015 (art. 342, §8º).
...
Assim, diante das provas produzidas nos presentes autos no que concerne à precariedade de
saúde  da  lactente  (Manuela  Inacio  Barros),  filha  da  autora,  resta  configurada  a
verossimilhança  de  suas  alegações,  bem como  o  receio  de  dano irreparável  ou  de  difícil
reparação caso não tenha a presença e acompanhamento de sua mãe por período indicado por
médico pediatra.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso de Medida de Urgência e DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido
de  tutela  de  urgência  (Evento7-DESPADEC1)  e  determinar que  a  prorrogação do  salário
maternidade pelo prazo de 88 dias a contar do término da licença da autora (26/4/2019), ou
seja, até 22 de agosto de 2019, devendo ser mantido o entendimento de exclusão da CEDAE
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do polo passivo da demanda. Publique-se. Intimem-se e oficie-se ao Juizado de origem, com
urgência. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao M. Juizado de
origem.
(3ª TR-RJ Especializada, recurso 5033482-15.2019.4.02.5101, relator JF Guilherme Bollorini
Pereira, julgado em 13/06/2019)

15. A TRU da 4ª Região também já decidiu favoravelmente à extensão em 2018: "É possível,
mediante a relativização das normas infraconstitucionais previdenciárias, a prorrogação do
benefício  de  salário-maternidade  pelo  prazo  correspondente  à  internação  hospitalar  em
unidade de terapia intensiva neonatal do recém-nascido, em decorrência de parto prematuro,
quando demonstrada a indispensabilidade do  cuidado materno no período imediatamente
seguinte à alta hospitalar" (TRU da 4ª Região, processo 5002059-47.2017.4.04.7107, relator
JF Fernando Zandoná).

16. Adoto como fundamento para a decisão os argumentos expostos nos itens 13.2 a 13.4. A
inobservância  do precedente  estabelecido pela  TNU (referido no item 11) se  justifica em
razão  da  adoção  de  fundamentos  constitucionais  que  não  foram considerados  por  aquele
órgão. Ao julgar o pedido de uniformização 0516523-42.2016.4.05.8100 em 17/08/2018, a
TNU não conheceu do incidente, porque, apesar de o acórdão recorrido contrariar o que foi
decidido  no  precedente,  lastreou-se  em  base  constitucional,  o  que  acarreta  a
incogniscibilidade da matéria, salvo pelo STF.

17.  A  previsão  legal  do  art.  71  da  Lei  8.213/1991  incorre  em inconstitucionalidade  por
proteção insuficiente.  A prorrogação  admitida  pela Lei  11.770/2008 decorre  de  opção  do
empregador, que é compensada por incentivos tributários, como medida legislativa do Poder
Público que reconhece a utilidade de aumentar o período de convivênica das mães com as
crianças nascidas após o período normal de gestação. É inconcebível, nesse contexto, que o
sistema legal possa ser interpretado de modo a não tornar impositiva essa extensão quando a
peculiaridade do caso concreto assim demandar.  A imposição decorre não do texto da lei
ordinária,  mas da Convenção das Pessoas com Deficiência, que, incorporada como norma
constitucional, é direito positivo, a ser observado e cumprido.

Do exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA em sede recursal para compelir o INSS a
prorrogar o salário-maternidade devido à autora por 60 dias a contar da data em que seu filho
teve alta na UTI (02/07/2019),  sem prejuízo da possibilidade de reavaliação desta decisão
pelo Relator (uma vez que estou atuando como tabelar durante as férias do Dr. Flores da
Cunha) ou pela Turma. Intimem-se as partes com urgência.
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