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RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR Nº 5027694-20.2019.4.02.5101/RJ

RECORRENTE: ALESSANDRA TAINA CEZAR DE BARROS

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

DESPACHO/DECISÃO

1.  Trata-se  de  medida  de  urgência  interposta  por  ALESSANDRA  TAINA
CEZAR DE BARROS, com fulcro nos artigos 4º e 5º da Lei nº 10.259/2001, na qual pretende
a concessão de medida antecipatória dos efeitos de tutela jurisdicional referente ao processo
nº 50021319420194025110.

2. A parte autora, em 27/03/2019 - evento 01 dos autos originários - ingressou
com demanda contra o INSS - Instituto Nacional de Seguro Nacional - na qual pretende a
prorrogação do período de pagamento do benefício salário-maternidade. Aduz a recorrente,
em síntese,  que  seu  filho nasceu com 28  de semanas de  gestação,  ficando internado em
hospital até 18 de fevereiro de 2019. A licença maternidade da autora foi encerrada em 14 de
abril de 2019. Sustenta a recorrente que esta situação ensejaria - segundo a tese da inicial  - o
pagamento do benefício de salário-maternidade em novo período de 120 (cento e vinte) dias,
a contar da alta médica, em 18/02/2019.

3. O juízo a quo (evento 13 dos autos originários), ao analisar a petição inicial,
em 15/04/2019, negou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

4.  A  autora,  intimada  em  29/04/2019  -  evento  015  da  ação  originária  -,
apresentou a presente Medida de Urgência em 30/04/2019 - evento 01 desta - reproduzindo os
argumentos já ventilados na inicial, requerendo a concessão da medida liminar de antecipação
dos efeitos da tutela jurisdicional.

DECIDO.

5. Conheço do recurso eis que presentes seus requisitos de admissibilidade.

6.  A lei  nº  8.213/91,  em sua Subseção VII,  ao dispor  sobre  o benefício  de
salário-maternidade, assim dispõe:

Art. 71. 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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Art.  71-A.   Ao  segurado  ou  segurada  da  Previdência  Social  que  adotar  ou  obtiver
guarda  judicial  para  fins  de  adoção  de  criança  é  devido  salário-maternidade  pelo
período de 120 (cento e vinte) dias.

§  1o   O  salário-maternidade  de  que  trata  este  artigo  será  pago  diretamente  pela
Previdência Social.

7.  O  Decreto  nº  3.048/99,  por  sua  vez,  admite  hipótese  excepcional  de
prorrogação, a saber:

Art.  93.   O salário-maternidade é  devido à segurada da previdência social,  durante
cento e vinte dias, com início vinte e oito dias antes e término noventa e um dias depois
do parto, podendo ser prorrogado na forma prevista no § 3o.

(...)

§  3º   Em casos excepcionais,  os  períodos de  repouso anterior  e  posterior  ao  parto
podem ser aumentados de mais duas semanas, mediante atestado médico específico.

8.  Denota-se  que  o  prazo  de  pagamento  do  benefício  não  está  adstrito  ao
princípio da reserva legal, eis que há exceção prevista em ato secundário. 

9. Há que se considerar que a CR/1988 (art.7º, XVIII), norma base a confecção
do art.  71 da  Lei  nº  8.213/91,  impõe  prazo  mínimo de  pagamento  do  valor  garantido  à
gestante.

10. Contudo, esta norma de garantia não importa vedação à sua prorrogação
que,  em hipóteses  concretas,  pode  ser  o  que  melhor  atende  ao  disposto  no  artigo  226,
parágrafo sétimo e artigo 227 da Carta Magna, que traduzem os princípios de proteção à
família e à criança como valores do Estado Brasileiro.

11. Neste sentido:

“  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  DÉBITO.  SALÁRIO-MATERNIDADE.  LICENÇA.
PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1-Nada impede  a  prorrogação do  benefício  (licença-maternidade)  se  comprovada  a
necessidade de maior tempo para a recuperação da gestante, desde que, evidentemente,
tal fato seja comprovado por atestado médico oficial.

2-Embora os atestados médicos não façam menção expressa ao § 2º do art. 392 da CLT,
constata-se que foram emitidos por médicos credenciados pelo INAMPS, em razão do
estado ou como conseqüência da gestação das empregadas submetidas a exame médico.
Não se pode recusar validade ao atestado médico, se não comprovada falsidade na sua
elaboração ou imperícia técnica do profissional que o emitiu.
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3- A prorrogação da licença-maternidade fundou-se em questões que não se referem
especificamente à concessão de tempo destinado à amamentação, considerado descanso
especial  pela  legislação  trabalhista,  mas  em  razão  da  imperiosa  necessidade  de
proteção à saúde da gestante e do recém-nascido.

4- Apelação não provida. 

AC 930200567-4, TRF 2 R, 4ª T, DJU 08/09/2009

“Ademais, a necessidade de revisar a situação dos nascimentos prematuros, mesmo em
face da ausência de previsão legal para a prorrogação do auxílio no caso de nascimento
prematuro, há que se observar a existência de Projeto de Emenda Constitucional acerca
do tema, o qual,  conquanto  ainda  não  aprovado plenamente,  foi  acolhido de  forma
unânime pelo Senado em 09/12/2015 (PEC 99/2015). O Projeto prevê a extensão do
benefício  conforme a quantidade de dias de internação do recém-nascido e  leva em
consideração que o objetivo da licença maternidade é justamente garantir um período
exclusivo de contato entre mãe e filho a fim de protegê-lo no momento inicial de seu
desenvolvimento, o que não ocorre no caso do parto prematuro, quando o bebê precisa
ficar internado com a ajuda de aparelhos médicos e é privado do contato direto e pleno
com a mãe no período concedido pela legislação.

A  deficiência  legislativa,  no  paradigma  do  Estado  Constitucional,  convoca  os
operadores do direito a intensificarem o processo de reflexão sobre a consistência e
justiça do ordenamento jurídico previdenciário. Aliás o reconhecimento importante do
papel da magistratura,  na tarefa diuturna de remediar problemas sociais  relevantes,
originados  de  uma  relação  desencontrada  entre  o  texto  da  lei  e  a  vontade  da
Constituição foi materializada no julgamento da Reclamação nº 4374 pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal. 

RECURSO  DE  MEDIDA  CAUTELAR  Nº  5007801-11.2016.404.7100/RS  2ª  turma
recursal 27/04/2016.

12. No caso dos autos, o filho da recorrente permaneceu internado de 14 de
dezembro de 2018 a 18 de fevereiro de 2019 e a licença gestante terá como termo final o dia
14 de abril de 2019.

13.  Segundo  os  documentos  médicos  acostados  aos  autos,  o  menor  deverá,
ainda, permanecer sob intensos cuidados domiciliares por até 3 meses após a alta, situação
que se encerraria, em princípio em 18 de maio de 2019, cerca de 1 mês após o fim da licença.

14. Considerando a norma contida  no §3º do Decreto  nº  3.048/99, portanto,
entendo presentes  os  requisitos  que  autorizam o  deferimento  da liminar,  para autorizar  o
pagamento da licença-maternidade, prorrogada até 18/05/2019.

15. Diante do exposto,  DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, DETERMINANDO
AO INSS O PAGAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DA PARTE AUTORA ATÉ
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18/05/2019.

9. Intime-se a recorrente.

10. Intime-se o INSS para apresentar resposta.

11. Ao final, conclusos para inclusão em pauta.

Documento eletrônico assinado por PRISCILLA PEREIRA DA COSTA CORREA, Juíza Relatora,  na  forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfrj.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 510000802566v6 e do código CRC 4652dd56.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PRISCILLA PEREIRA DA COSTA CORREA
Data e Hora: 3/5/2019, às 20:21:46
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