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SENTENÇA

<#Vistos etc.

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, objetivando, em síntese, o recebimento de dois benefícios de salário 

maternidade.

Alega, em síntese, que:

1 – é pai dos gêmeos N. A. das N. e M. F. A. das N., nascidos em 03.09.2019. 

2 – seus filhos não possuem uma mãe biológica, eis que foram gerados com os gametas do autor 

e com um óvulo doado, sendo que a gestação se deu por meio de contrato de substituição de útero (vulgarmente 

denominado “barriga de aluguel’), sob supervisão médica. 

3 – após o nascimento das crianças, teve que interromper o seu trabalho, a fim de dispender os 

cuidados exigidos por duas crianças. 

4 – assim, requereu o recebimento de salário maternidade, que foi injustamente indeferido pelo 

INSS.
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                                                                promove  a  presente  ação  em  face  do INSTITUTO



5 - faz jus à concessão de dois benefícios de salário-maternidade, eis que são duas crianças, 

conforme artigo 71-A da Lei 8.213/91.

Citado, o INSS apresentou sua contestação, alegando, em preliminar, a impossibilidade jurídica 

do pedido. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido formulado na inicial.

Fundamento e decido, na forma disposta pelos artigos 2º, 5º, 6º e 38 da Lei 9.099/1995 e 

pela Lei 10.259/2001.

PRELIMINAR

A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido constitui matéria de mérito e como tal será 

analisada.

Por conseguinte, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Sobre o salário maternidade, os artigos 71, 71-A e 71-B da Lei 8.213/91 dispõem que:

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.

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.

§ 2º. Ressalvado o pagamento do salário-maternidade à mãe biológica e o disposto no art. 71-B, 

não poderá ser concedido o benefício a mais de um segurado, decorrente do mesmo processo de 

adoção ou guarda, ainda que os cônjuges ou companheiros estejam submetidos a Regime 

Próprio de Previdência Social.

Art. 71-B – No caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao recebimento do 

salário-maternidade, o benefício será pago, por todo o período ou pelo tempo restante a que 

teria direito, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de segurado, 

exceto no caso do falecimento do filho ou de seu abandono, observadas as normas aplicáveis ao 

 

2021/630200080912-13660-JEF

Documento Nº 2021/630200080912-13660, assinado digitalmente por: GILSON PESSOTTI:10332
Consulte autenticidade em: http://web.trf3.jus.br/autenticacaojef



salário-maternidade.

O salário maternidade, de índole constitucional (artigo 201, II, da CF de 1988), tem por escopo a 

proteção da maternidade e da família. 

De regra, o referido benefício é pago à mãe gestante. 

No entanto, conforme artigos 71 -B e 71-C, em certas situações, o benefício também pode ser 

pago ao pai.

O artigo 71-A da Lei 8.213/91 prevê a possibilidade de pagamento do salário maternidade ao 

segurado ou à segurada adotante, de modo que pode ser pago ao pai ou à mãe adotante, com a ressalva de que 

tal benefício não pode ser pago a mais de um adotante.

No caso concreto, o autor não é adotante, mas pai biológico de um casal de gêmeos, que foram 

gerados com os gametas do autor e com óvulo doado, por meio de contrato de substituição de útero (

popularmente conhecido como barriga solidária ou de aluguel) e sob supervisão médica, conforme documentos 

apresentados no evento 02, sendo que nas certidões de nascimentos somente consta o nome do pai (fls. 13/14 do 

evento 02).

Embora o autor não seja pai adotante, mas sim, pai biológico, a sua situação é a mesma tratada 

no artigo 71-A.

De fato, não há razão para se admitir que a Lei teria cuidado da proteção da maternidade no caso 

de adoção por segurado (pai), mas, diante de sua redação deficiente, teria deixado ao desamparo a proteção da 

maternidade, na hipótese retratada nos autos.

Assim, a única interpretação razoável, de coerência do sistema normativo, é a de que o conceito 

de "segurado adotante" contemplado no artigo 71-A da Lei 8.213/91 inclui não apenas a hipótese do pai 

adotante, mas também a verificada nestes autos, na qual não se tem a presença da mãe gestante ou adotante, 

cabendo ao pai o duplo papel da paternidade/maternidade.

Impende destacar que, nesta última hipótese, o pai, único provedor da família, por ocasião do 

nascimento de seus filhos, possui a mesma necessidade de interromper temporariamente suas atividades 

laborais, tal como ocorreria com a mãe gestante ou com o pai adotante, com o objetivo de recepcionar o recém-

nascido no seio da família.
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No caso concreto, as crianças nasceram em 03.09.2019 (fls. 13/14 do evento 02). 

Conforme CNIS, na época do nascimento de seus filhos, o autor possuía vínculo ativo na 

empresa Brasilcenter Comunicações Ltda, desde 04.02.2019, sendo que o referido vínculo se estendeu até 

04.05.2020 (evento 12).

Logo, o autor preenchia o requisito da qualidade de segurado, sendo que não há exigência de 

carência nessa hipótese.

Em resposta ao ofício expedido por este juízo, a empresa empregadora informou que o autor, por 

ocasião dos nascimentos de seus filhos, permaneceu afastado de suas atividades, em “licença maternidade 

adotante” de 120 dias, no período de 03.09.2019 a 31.12.2020 (fl. 04 do evento 16). 

Conforme informação da empresa, o autor não recebeu remuneração no período da licença.

O CNIS anexado aos autos também comprova que o autor não teve remuneração no período de 

afastamento (fl. 04 do evento 09), até porque o referido benefício deve ser pago diretamente pelo INSS, 

conforme artigo 71-A da Lei 8.213/91.

Em suma: o autor faz jus ao recebimento do salário maternidade, diretamente do INSS, desde a 

data do nascimento de seus filhos, ocorrido em 03.09.2019, pelo período de 120 dias, conforme artigo 71-A da 

Lei 8.213/91.

Destaco que é devido apenas um benefício (e não dois), tendo em vista que "o salário 

maternidade substitui as remunerações que a mãe deixou de receber em razão do parto e dos cuidados 

necessários nos primeiros meses de vida do bebê. Assim, ainda que tenha dado à luz filhos gêmeos, a sgurada 

faz jus a apenas um benefício" (TRF4 - AP 2009.70.99.004330-1, Turma Suplementar, relaltor Ricardo 

Teixeira do Valle Pereira, decisão de 19.01.2010).

Considerando que os nascimentos dos filhos do autor ocorreram há mais de 120 dias, a questão 

se resolve com o pagamento dos atrasados. 

Logo, indefiro o pedido de tutela de urgência, eis que o pagamento deverá ser realizado após o 

trânsito em julgado.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

condenar o INSS a pagar 01 benefício de salário maternidade ao autor, pelo prazo de 120 dias contados do 
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nascimento de seus filhos gêmeos (03.09.2019), nos termos do artigo 71-A, da Lei 8.213/91.

As parcelas vencidas deverão ser atualizadas, desde o momento em que devidas, nos termos da 

Resolução nº 658/20 do CJF (manual de cálculos da Justiça Federal).

Juros de mora desde a citação, nos termos da Resolução nº 658/20 do CJF.

Defiro a gratuidade. Sem custas e sem condenação em honorários (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Sentença registrada eletronicamente. 

Tendo em vista que o presente caso contém informações que atingem diretamente o 

interesse de proteção da intimidade do autor e de sua família, determino que o feito permaneça em 

segredo de justiça, com acesso apenas às partes, conforme artigo 189, III, do CPC.

Cumpra-se o parágrafo supra.

Após, intimem-se as partes.#>
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL DA 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO - SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAJ 2019/072-01601 

 

perante Vossa Excelência, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DA 

UNIÃO, e do defensor signatário propor a presente 

 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SALÁRIO MATERNIDADE 

 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, pelos fatos 

e fundamentos que seguem. 

 

I – DOS FATOS 

 

A parte autora é segurada do INSS e trabalhou na empresa 

função de Representante de Serviço Especializado, pelo período de 04/02/2019 

até a contemporaneidade. 

                                        , brasileiro, solteiro, portador

do RG                SSP/SP e inscrito sob o CPF nº                        , residente e

domiciliado  na  Rua                          ,  nº         , casa    , bairro

                   , CEP:                 em Ribeirão Preto – SP, vem, respeitosamente,

                                                               , CNPJ nº                              , na
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É importante destacar que os dois infantes não têm uma mãe 

biológica, conforme se pode depreender de ambas as certidões de 

doado, e a sua gestação se deu por meio de contrato de substituição de 

útero (vulgarmente chamada de “barriga de aluguel”) assinado entre o 

 

A despeito de não ter passado, fisicamente, pela gestação, o sr. 

logo após o nascimento das crianças, ele teve que parar de trabalhar por alguns 

meses, conforme CNIS anexo, a fim de dispender os cuidados exigidos por duas 

crianças em tão tenra idade; em virtude disso, solicitou, junto ao INSS, o 

benefício de salário-maternidade (NB 194.867.701-3, DER 17/09/2019). 

 

Ocorre, porém, que o requerimento de tal benefício foi indeferido 

pelo INSS, em virtude da ausência de apresentação de documentos 

comprobatórios da gravidez, tal qual certidão de nascimento. Ocorre que tal 

negativa, bem como seus motivos, são absolutamente incorretos, como há de 

se demonstrar. 

 

Diante dos fatos narrados, não restou alternativa ao autor senão 

propor ação judicial, assistida pela Defensoria Pública da União, com intuito de 

Ocorre que o Sr.         , durante o seu emprego, foi genitor de

duas  crianças:                                                   (matrícula  de  nascimento:

                                                               ) e

 (matrícula de nascimento:                                                                ).

Ambos, gêmeos, foram nascidos em      de setembro de 2019.

nascimento: elas foram geradas com os gametas do sr.     e um óvulo

Autor e a sra.                                  (portadora do RG              ), sob a

supervisão do Dr.                     (CRM-SP          ).

                                   ainda é o único genitor das crianças. Por isso,
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ver reconhecido o direito ao benefício, com a condenação do INSS a lhe pagar 

o benefício negado ilegalmente. 

 

2. DO DIREITO 

 

  O salário-maternidade está previsto nos artigos 26, VI, 71 a 73, 

todos da Lei n. 8213/91. São requisitos para a obtenção do salário-maternidade 

são: 1) qualidade de segurado na data do nascimento da criança; 2) carência; 

3) prova do nascimento. 

 

  Conforme será demonstrado, o Autor preenche todos os requisitos 

para a concessão do benefício. 

 

2.1. CARÊNCIA 

 

A carência para tal benefício, por força do art. 26, VI, da Lei 

8.213/91, é dispensada nos casos de segurado empregado. Analisando a CTPS 

e CNIS do Autor, verifica-se que na data do nascimento das crianças o Autor 

estava trabalhando com registro em carteira para a empresa Brasil Center, logo, 

trata-se de segurado empregado, sendo dispensa a carência para percepção do 

benefício. 

 

2.2. QUALIDADE DE SEGURADO 

 

O Autor é segurado empregado do INSS, uma vez que exerce a 

função de representante de serviço especializado, com o devido registro em sua 

CTPS, de 04/02/2019 até a atualidade, consoante CTPS e CNIS juntados. 

 

O nascimento de seus dois filhos se deu em 03/09/2019, 

momento em que a parte autora ainda estava empregada. Dessa feita, 

inequívoca a presença da qualidade de segurado. 
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2.3. NASCIMENTO DAS CRIANÇAS 

 

comprovado pela Certidão de Nascimento em anexo.  

 

passou, fisicamente, pelo processo da gestação. Dessa forma, poder-se-ia 

argumentar, por isso, que ele não faz jus ao salário-maternidade.  

 

A Autarquia ré valeu-se dessa especulação para indeferir o 

benefício ao Requerente, visto que fê-lo com base na “ausência da comprovação 

da gravidez”. Porém, tal interpretação do texto legal é completamente 

desarrazoada, por três razões diferentes. 

 

Em primeiro lugar, é necessário destacar que a correta 

interpretação do texto legal deve buscar atender os fins sociais a que a norma 

se dirige, conforme artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro. A disposição destacada se aplica ao presente caso, conforme há de 

se explicar. 

 

A proteção à maternidade tem suas raízes no texto da 

Constituição Federal de 1988. No art. 6º da Lei Maior, estabelece-se que são 

direitos sociais, dentre outros, a proteção “à maternidade e à infância”; no art. 

201, II, impõe-se que a Previdência Social deve atender “a proteção à 

maternidade, especialmente à gestante”; no art. 203, I, determina-se que a 

assistência social tem por objetivo, a proteção “à família, à maternidade, à 

infância, à adolescência e à velhice”. 

 

O nascimento das crianças                                                 e

                                                            ,  em      de  setembro  de  2019,  é

Porém,  exsurge  uma  importante  questão:  o  sr.            não
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A mera análise dos dispositivos constitucionais demonstra-se 

que a proteção da maternidade não é estabelecida per se; ela é determinada, 

também, em razão de seus vínculos com a infância e a família. Não poderia 

ser diferente: afinal, se a maternidade é uma situação delicada, muito mais o é 

a pequena infância, idade em que as crianças exigem cuidados especiais. 

 

De fato, a ideia por trás do benefício não se trata, unicamente, 

de proteção à maternidade; trata-se, sim, de proteção à criança e à família, 

tendo em mente os cuidados especiais que recém-nascidos demandam. 

Com o benefício, permite-se que a genitora dedique-se, em tempo integral, aos 

cuidados de seu filho. No mesmo sentido, Aline Duarte Andrade e Maraluce 

Maria Custódio: 

 

“o direito a licença maternidade com implicações diretas no 

direito do trabalho caminha no sentido de proteção à integração 

da família, não somente entendendo como único caso 

ensejador ao pretenso direito ao fator debilitante biológico 

da gravidez, e sim a IMPORTÂNCIA do convívio familiar. 

[...] A licença maternidade não é um direito que pertence só 

à mãe, mas à família como um todo. É de interesse social 

que os pais tenham um período mínimo e ininterrupto de 

convivência. Para que possam, da melhor maneira, criar a 

sua prole.1” 

 

Precisas as autoras: a licença maternidade e o salário-

maternidade não servem unicamente para a proteção da mãe, mas para a 

proteção da família como um todo; tanto o é, que o próprio art. 71-A da Lei 

 
1  ANDRADE, Aline Duarte; CUSTÓDIO, Maraluce Maria. LICENÇA MATERNIDADE PARA 

CASAIS HOMOAFETIVOS: A concessão do direito a licença maternidade para casais homo afetivos. 

Letras Jurídicas, Belo Horizonte, n. 2, 2014. Disponível em: 

<http://npa.newtonpaiva.br/letrasjuridicas/wp-content/uploads/2014/09/LJ-0236.pdf>.  
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8.213/1991 afirma que será devido o salário-maternidade para “o segurado ou 

a segurada da Previdência Social que adotar”. 

 

Vê-se que o artigo legal, à primeira leitura, não abrangeria a 

hipótese de barriga solidária (contrato de cessão temporária de útero), visto que 

ela não se trata exatamente de adoção; contudo, faz-se necessário emprestar 

a correta interpretação para esse artigo, atingindo os fins sociais 

pretendidos pela norma e imaginados pelo legislador, quais sejam: a 

proteção da família e da criança recém-chegada. 

 

Tanto na adoção quanto no contrato de cessão de útero, 

temos uma situação em que o pai ou a mãe da criança não passaram pelos 

processos físicos da gravidez; contudo, ainda precisam manter-se em sua 

casa por alguns meses, para dar a devida atenção ao seu filho e suprir os 

cuidados que lhe são mais urgentes. Dessa forma, em ambos os casos, 

justifica-se o salário-maternidade. 

 

Caso não seja entendido que a interpretação legal mais correta 

é a possibilidade de salário-maternidade para filhos oriundos de gestação 

solidária, então é imperativo lógico reconhecer a existência de lacuna na Lei 

8.213/1991, a qual deve ser corretamente colmatada pelo Judiciário. O já 

mencionado art. 71-A do mencionado diploma normativo, adicionado pela Lei 

12.873/2013, afirma que,  

 

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. 

 

O dispositivo mencionado é salutar. De fato, a adoção, embora 

não envolva todos os processos físicos de uma gestação natural, também 
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envolve a introdução de uma criança nova no núcleo familiar, a qual exige 

cuidados especiais. Assim, justifica-se o afastamento da mãe ou do pai 

adotivo: é necessário que ela ou ele dediquem-se integralmente ao seu filho, 

garantindo o seu ajustamento à nova família. 

 

É importante destacar, ainda, que o mencionado artigo 71-A não 

faz distinção para o caso de adoção por casais homoafetivos. Mais uma vez, 

iniciativa do legislador digna de aplausos, tanto do ponto de vista estritamente 

jurídico quanto do ponto de vista material. Afinal, a Lei gradualmente passa a 

reconhecer um novo conceito de família, já comum na sociedade do século 

XXI, embora ainda muito discriminado.  

 

Dessa forma, a legislação caminha na direção da aceitação de 

famílias homoafetivas, bem como a jurisprudência vem fazendo lentamente. A 

título de exemplo, destaque-se o julgamento, pelo Pretório Excelso, da ADI 4277, 

que reconheceu a possibilidade de casamento homoafetivo; o Recurso 

Extraordinário 846.102, que reconheceu a possibilidade da adoção 

indiscriminada por casais homoafetivos; e a ADO 26, que reconheceu a 

criminalização de atos de homofobia e transfobia. Destaque-se, inclusive, 

brilhante trecho desta última, relatada pelo Ministro Celso de Mello: 

 

NINGUÉM PODE SER PRIVADO DE DIREITOS NEM SOFRER 

QUAISQUER RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA POR 

MOTIVO DE SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL OU EM RAZÃO DE 

SUA IDENTIDADE DE GÊNERO. 

Os integrantes do grupo LGBTI+, como qualquer outra pessoa, 

nascem iguais em dignidade e direitos e possuem igual 

capacidade de autodeterminação quanto às suas escolhas 

pessoais em matéria afetiva e amorosa, especialmente no que 

concerne à sua vivência homoerótica.  
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Ninguém, sob a égide de uma ordem democrática justa, pode 

ser privado de seus direitos (entre os quais o direito à busca da 

felicidade e o direito à igualdade de tratamento que a   

Constituição  e as leis da República dispensam às pessoas   

em geral)  ou  sofrer qualquer restrição em sua esfera jurídica 

em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de 

gênero! 

(STF – ADO 26, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, Data de 

Julgamento: 13/06/2019) 

 

Ocorre, porém, que, após séculos de discriminação, tal mudança 

jurídica não é fácil ou rápida. Mesmo na atualidade, ainda são necessários vários 

anos de esforço, adaptação e aprimoramento legislativo – e, durante esse 

período de adaptação, não se pode deixar as famílias que não seguem o 

padrão heteronormativo desprotegidas. Por meio da incidência direta de 

princípios do Direito e da colmatação de lacunas discriminatórias, tal qual 

realizado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessário garantir a proteção 

que lhes faz jus. 

 

Uma das lacunas legislativas que ainda não foi colmatada versa 

acerca da possibilidade de garantir o benefício de salário-maternidade a homens 

que pretendem ter filhos por meio do processo intitulado de barriga solidária, 

vulgarmente conhecida como “barriga de aluguel”. No caso, então, tal lacuna 

deve ser preenchida. 

 

O Direito pátrio, por meio da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro, versa acerca da colmatação de lacunas. Em seu artigo 4º, 

afirma-se que, quando a lei for omissa, o juiz deve decidir o caso conforme a 

analogia, os costumes e os princípios gerais de Direito. A analogia, portanto, 

é a primeira forma de preencher lacunas nominada pela lex legum; ela parte 
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do pressuposto que casos semelhantes devem ser julgados de forma 

semelhante. Ora, no presente caso, é clara a possibilidade de analogia. 

 

A Lei de Benefícios estabelece a possibilidade do pagamento de 

salário-maternidade a homens que adotarem; eles, mesmo sem terem passado 

pelos processos físicos da gestação, ainda têm a necessidade de dedicar certo 

tempo integralmente para a criança, garantindo que ela se adapte ao núcleo 

familiar e tenha suas necessidades mais urgentes atendidas.  

 

a despeito de não ter sofrido os impactos físicos da gestação, ainda foi 

forçado a interromper o seu trabalho habitual, a fim de dedicar certo tempo 

integralmente para seus filhos, garantindo que eles se adaptassem ao 

núcleo familiar e tivessem suas necessidades mais urgentes atendidas. 

 

Desse modo, se, na primeira hipótese, garante-se o salário 

maternidade, qual o fundamento para negá-lo no presente caso? Qual a 

diferença entre as duas hipóteses que permite a aplicação de normas 

distintas? Perfeitamente nenhuma. A ausência de disposição expressa não foi 

algo pensado, pretendido pelo legislador, mas involuntário: dessa forma, 

necessária a aplicação da analogia.  

 

Assim, mais uma vez, cristalino o direito do Autor. No mesmo 

sentido, a jurisprudência: 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

DIREITO DE EXTENSÃO DO SALÁRIO-MATERNIDADE AO 

PAI SOLTEIRO CUJA PROLE FOI CONCEBIDA POR MEIO DE 

TÉCNICA DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO E GESTAÇÃO POR 

SUBSTITUIÇÃO. 

No caso da barriga solidária, o mesmo ocorre: o sr.    ,
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1 – A inexistência de disposições legais expressas não impede 

que o magistrado supra lacunas por meio da analogia. 

2 – Tendência do direito moderno de proteger as variadas formas 

de famílias e os interesses das crianças e adolescentes. 

Princípios com sede constitucional. Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Estatuto da Primeira Infância. 

3 – Ao pai solteiro, cuja prole foi concebida por meio de 

técnicas modernas de fertilização in vitro e gestação por 

substituição, deve ser estendido o direito ao salário-

maternidade. 

4 – A presença do genitor na primeira infância é essencial 

ao desenvolvimento do recém-nascido. Negar a este o 

direito da presença de seu pai neste crucial momento da 

vida é violar o princípio da isonomia material, tendo em vista 

que outras crianças, concebidas pelos meios naturais, tê-lo-

ão. 

(TRF-3 – Ap: 0015901320144036100 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO, Data de 

Julgamento: 07/05/2019) 

 

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA MATERNIDADE 

À ADOTANTE - DIREITO SOCIAL - INTERPRETAÇÃO 

EXTENSIVA DA LEI - AFASTAMENTO DOFATOR BIOLÓGICO 

- PRECEDENTE DO STF - EQUIPARAÇÃO DA ADOTANTE À 

MÃE BIOLÓGICA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

ASSEGURADO - GARANTIA DE CONVIVÊNCIA DO INFANTE 

- EVOLUÇÃO SOCIAL. 

[...] Muito embora a redação constitucional se refira à licença à 

gestante - assim como consta também na legislação estadual 

supracitada - a interpretação que se dá ao texto legal é 
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extensiva, aplicando-se à condição de maternidade, não 

mais importando o fator biológico e gestacional. Ocorre que 

do ano de 1988 quando a Constituição Federal foi promulgada 

até os dias atuas tivemos uma evolução social sem 

precedentes. Em 1988 estávamos sob a égide do Código 

Civil de 1916, não se concebia união homoafetiva, adoção 

de casal homoafetiva, sequer de barriga de aluguel. Não 

possuíamos ECA e CDC. As relações pessoais e sociais 

eram regidas por outras concepções. Isso tudo mudou. Por 

isso a linguagem gestante deve ser interpretada de forma 

extensiva. A atividade administração e especialmente e a 

jurisdicional não pode perder o fio condutor da evolução social, 

sob pena de as funções estatais perderem legitimidade. A 

licença maternidade é um direito social de proteção do 

recém-nascido. Não constitui privilégio da maternidade ou 

paternidade biológica. 

(TJ-MG – Remessa Necessária – 10000191611284001 MG, 

Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 10/03/2020) 

 

[...] Não há de se confundir o instituto da licença-maternidade, 

efetivo benefício previdenciário (Lei nº 8.213/91), com o instituto 

da estabilidade provisória no emprego (ADCT, art. 10, II, 'b'). No 

entanto, é certo que ambos os institutos jurídicos têm por escopo 

a proteção da família e do nascituro, atendendo ao estabelecido 

nos artigos 226 e 227 da CF, e são garantidos 

constitucionalmente (artigo 7º, XVIII, e 10, II, b, do ADCT). 

Embora estejam diretamente relacionados à gestante, não 

se deve perder de vista que o objeto da proteção é, repita-

se, a família e o nascituro. 

Nesse contexto, interpretação restritiva do texto 

constitucional, no sentido de que a licença-maternidade e a 
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garantia provisória de emprego são direitos conferidos 

unicamente à gestante, acarretaria situações nas quais a 

discriminação é evidente. 

Tratam-se dos casos nos quais o nascituro não será criado pela 

mãe biológica e, portanto, não estaria ele abrangido por esses 

benefícios. 

A título de exemplo, menciono a hipótese na qual a tarefa de 

cuidar do nascituro fica a cargo exclusivamente do homem por 

falecimento da mãe ou, ainda, nos casos de adoção, de genitor 

solteiro (família monoparental masculina, reconhecida no 

artigo 226, § 4º, da CF) ou de casal homoafetivo. 

A concessão de licença-maternidade e da garantia de 

emprego provisória apenas à gestante faria com que, 

nesses outros casos, a criança ficasse desprotegida, 

recebendo nítido tratamento discriminatório. [...] 

O caso dos autos traz, contudo, uma questão distinta de todas 

essas acima mencionadas, para a qual ainda não há lei 

expressamente conferindo a licença-maternidade e a garantia 

provisória de emprego. 

O reclamante alegou na inicial (fl. 8) e em audiência inicial (fl. 

701) ser pai de dois filhos: um nascido em julho de 2011 e outro 

em dezembro de 2011, ambos gerados através de 'mãe 

substitutiva' ou 'barriga de aluguel' (fl. 16). Afirmou, ainda, 

que seria o responsável por cuidar das crianças junto com seu 

companheiro, com quem mantém relação homoafetiva. 

Verifica-se, portanto, que apesar do louvável esforço do 

legislador brasileiro em aumentar a proteção à família e ao 

nascituro, a situação vivida pelo reclamante ainda não foi, ao 

menos expressamente, contemplada pela lei ordinária. 

Considerando-se todo o acima esposado acerca da finalidade 

dos referidos institutos - de proteger a família e o nascituro -, 
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verifica-se que não reconhecer ao reclamante os direitos 

postulados seria chancelar nítida situação discriminatória 

com relação a ele, à sua prole e à sua família, o que vai de 

encontro à Constituição Federal. 

(TST – AIRR: 27158820115020053, Relator: Ministro Augusto 

César Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 04/04/2018) 

 

Por arremate, é importante destacar que existe uma forte carga 

principiológica em torno do presente caso, especialmente tendo em vista a 

ausência de disposição legal expressa. De fato, necessário destacar alguns dos 

princípios mais importantes que incidem na situação. 

 

Em primeiro lugar, o princípio da isonomia é positivado no caput 

do art. 5 da Constituição Federal de 1988, e incide no caso por dois motivos; em 

primeiro lugar, não se pode dispensar tratamento diferenciado a famílias que não 

se organizam em um modelo contemporâneo: se é de seu interesse ter filhos, 

a Constituição deve dispensar-lhes a mesma proteção dispensada aos 

casais tradicionais que também o desejam – inclusive o salário-maternidade. 

 

Ainda, a isonomia incide no presente caso sob a perspectiva da 

prole; afinal, se as crianças de casais formados por um homem e uma 

mulher conseguem ter contato com os seus pais na primeira infância, por 

grave violação que lhes seria imposta, apenas pelo fato de seu pai não ter uma 

companheira mulher. 

 

Incide, também, no presente caso, o princípio do melhor 

interesse da criança, que também tem respaldo constitucional. Tal preceito 

impõe que as necessidades do infante sejam satisfeitas de forma preferencial; 

ora, no presente caso, é de interesse de ambas as crianças (Noah e Maria 

Flor) que o seu pai fique em casa e lhes satisfaça as necessidades mais 

que os filhos do sr.    não poderiam tê-lo? É necessário reconhecer a
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urgentes; tal noção deve ser utilizada pelo aplicador da lei no balizamento de 

sua interpretação.  

 

Ademais, é importante destacar, também, a incidência direta do 

princípio da dignidade humana; nas palavras de Melina Girardi Fachin: 

 

“A dignidade humana, sustentáculo formativo dos princípios da 

igualdade e da liberdade, irradia-se nas relações jurídicas como 

barreira à discriminação por motivo de orientação sexual. 

Essa força irradiadora alça todos os rincões do ordenamento 

[...].”2 

 

De fato: a dignidade humana alcança, mesmo, o subsistema 

previdenciário – e deve impedir, in casu, a utilização de interpretação legal 

discriminatória, com o fulcro de negar, ao Requerente, apenas em virtude 

da sua orientação sexual e de seu conceito de família, o benefício que lhe 

é de direito. 

 

Por derradeiro, destaque-se a proteção à família, que é alçada 

ao status de princípio constitucional por força do art. 203, I da Constituição 

Federal. Não é segredo ao jurista que a Constituição, promulgada há mais de 

trinta anos, pertence a uma época diferente, especialmente no tocante aos 

conceitos de família; por isso, ela destaca a proteção para a mãe e a 

maternidade, dentro do núcleo familiar. 

 

Contudo, a Constituição também deve acompanhar as 

mudanças sociais; trata-se do instituto da mutação constitucional, explicitado 

por Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco como o processo que ocorre 

 
2  FACHIM, Melina Girardi. O direito homoafetivo à luz dos princípios constitucionais: a 

policromia da fotografia da família contemporânea na moldura constitucional. In: FERRAZ, Carolina 

Valença et al (Org.). Manual do direito homoafetivo. São Paulo: Saraiva, 2013. 
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quando “a Constituição muda, sem que as suas palavras hajam sofrido 

modificação alguma”, em virtude de “uma evolução na situação de fato sobre 

a qual incide a norma”3. 

 

Trata-se, exatamente, do caso em questão: a situação fática 

sofreu amplas alterações desde 1988, em virtude da expansão do conceito de 

família. O aplicador do Direito não pode se manter inerte perante tal 

questão: é necessário reconhecer que os diferentes modelos de família 

também são alvo de proteção constitucional, garantida em todas as suas 

formas – inclusive o salário-maternidade. 

 

Em suma: seja pela correta interpretação do art. 71-A da Lei 

8.213/1991; seja pela aplicação de analogia; seja pela incidência principiológica, 

é inevitável reconhecer que o Autor tem direito ao benefício de salário-

maternidade. 

 

Por fim, e como observação, é importante, também, ressaltar 

que o INSS afirmou, em sede de despacho decisório do processo administrativo, 

que não teria sido apresentado nenhum documento que comprove a gravidez, 

como atestados médicos ou a certidão de nascimento. Ocorre, porém, que a 

certidão de nascimento de NOAH foi, sim, apresentada quando do 

processo administrativo; ela se encontra na página 4 do Processo 

Administrativo (ID do documento: 45212183). Demonstra-se, mais uma vez, 

o esforço hercúleo e completamente imotivado empreendido pelo INSS para o 

indeferimento do benefício. 

 

3 – DA RESPONSABILIDADE DO INSS PELO PAGAMENTO 

 

 
3  MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 

7ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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Importante destacar, também, que, conforme o §ún do art. 71-A, 

o qual se busca aplicar ao caso, afirma-se que o salário-maternidade nos 

casos de adoção será pago diretamente pelo INSS. 

 

Importante, portanto, evitar, de plano, eventual negativa do INSS 

em efetuar o pagamento do benefício de salário-maternidade ao Autor, sob o 

fundamento de que este é de responsabilidade do empregador. 

 

Cabe destacar, ainda, que, conforme entendimento do STJ, a 

obrigação de pagamento do salário-maternidade, em última análise, é 

sempre do INSS, na medida em que a empresa, ao final, pode se ressarcir os 

valores adiantados à segurada-empregada no pagamento deste benefício. 

Nesse sentido: 

 

AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. SEGURADA 

DESEMPREGADA. PARTO NO PERÍODO DE GRAÇA. 

RESPONSABILIDADE DO INSS PELO PAGAMENTO. 

PRECEDENTES 

1. O salário-maternidade é devido a todas as seguradas da 

Previdência Social, gestantes ou adotantes, sejam elas 

empregadas, avulsas, domésticas, contribuintes especial, 

facultativa ou individual, ou mesmo desempregada. 

[...] 

5. A responsabilidade da empresa para o pagamento do 

mencionado benefício estabelecida no §1º do artigo 72 da 

Lei 8213/91, tem natureza meramente substitutiva, restando 

evidente que a responsabilidade pelo pagamento do salário 

- maternidade é do INSS. Precedentes deste Tribunal: Apelreex 

00057092620114036106, Desembargadora Federal Tania 
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Marangoni; Ac 00006724020054036005, Desembargadora 

Federal Therezinha Cazerta. 

6. Agravo legal não provido. 

(TRF 3ª Região, SÉTIMA TURMA, AI 0031707-

73.2014.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

PAULO DOMINGUES, julgado em 09/03/2015, e-DJF3 Judicial 

1 DATA:13/03/2015) 

 

Dessa forma, resta inequívoca a correção do pedido, devendo o 

INSS ser condenado a pagar os valores referentes ao salário-maternidade 

indevidamente negado ao Requerente. 

 

4. DOS PEDIDOS 

 

Ante a todo o exposto, requer: 

 

a) a concessão do benefício da gratuidade da justiça a 

demandante, com base nos art. 5º LXXIV da CF, Lei 1.060/50 e arts. 1º e 18 da 

LC 80/94; 

 

b) a citação do INSS, por meio de seu representante legal, para 

que, querendo, responda os termos da presente, no prazo legal; 

 

c) ao final, a condenação do INSS a conceder à parte autora 

dois benefícios de salário-maternidade (considerando que são duas 

crianças), desde a data do nascimento das crianças, em 03/09/2019, nos 

termos dos arts. 71 e seguintes da Lei n° 8.213/91, com base no último salário 

do Autor. As prestações devem ser corrigidas monetariamente na forma da lei, 

acrescidas de juros de mora incidentes até a data do efetivo pagamento. 
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Requer-se ainda a produção de todos os meios de prova em 

direito admitidos, em especial a prova documental, desde já apresentada. 

 

Atribui-se à causa o valor de R$ 4.613,44. 

 

Nesses termos, pede deferimento. 

Ribeirão Preto/SP, 26 de março de 2020. 

 

 

DOUGLIMAR DA SILVA MORAIS 

Defensor Público Federal 

 

 

LEONARDO SCARANO ZACARIN 

Estagiário da DPU 

 

 




