
r 

100.11 07- ACÓRDÃO DO TST SOBRE SALÁRIO MATERNIDADE. 1982. 



• l 

JJO- 13f 



JJ(}- 13:1. 

, JU S T IÇ A DO TRABAL HO 

TRIBUNAL SUPERIOR 00 TRABALHO PROC. N9-TST-RR-5850/82 

ACÓRDÃO. 

·. (Ac.-la.-T-512/84.) 

MA/mar 

1. R E L A T 0 R I 0: 

SALÂRIO MATERNIDADE - l."Empre
g a d a gestante, dispen s ada s em 
motivo antes do período de se i s 
semanas anteriores ao parto,tem 
direito à percepção do salário 
maternidade"- Sfimula n9 142 do 
TST. 

2. O precedente que deu origem 
:~verbete da Sfimula supra (142 ), 
da lavra do Ministro GERALDO 

· MONTEDCNIO BEZERRA DE MENEZES, 
consigna a irrelevância do co -
nhecimento, pelo empregador, da 
gravidez da empregada despedida. 

3. O Decreto n9 75.207, de 10 
de janeiro de 1975, no que regu 
lamentou a Lei n9 6.136, de 07 
de janeiro de 1974, deixa con -
s ignado que a responsabilidade 
do empregador decorre de crité
rio objetivo: "o salário mater
nidade só será devido pelo INPS 
enquanto existir o vinculo em 
pregatício, cabendo ao emprega= 
dor, em caso de despedida sem 
justa causa, os ônus decorren -
tes da dispensa." 

4. Ao magistrado cumpre modifi
car posicionamento tão logo es 
clarecido socorrer maior razao 
à tese que inicialmente repudi~ 
ra. 

• 
~ 

e Na forma regi mental do ilustre Relator de o 

sorteio. 

"Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Recurso de Revista n9 TST- RR- 5 850/82, em que são Re c orrente SO 

CIEDADE CIVIL NOVA OSASCO LTDA. e Recorrida MAGALY TEREZ I NHA 

DOS SANTOS. 

Pleitearam as reclamantes o pagamento de férias, 

diferenças de salário, salários devidos desde a demissão até 

sessenta dias após o parto, com repercussões nas verbas res 
cisóris, FGTS, pagament< ~~ uma sema na de trabalho, diferen -
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diferenças de horas e do adicional noturno. 

A Junta julgou a reclamação procedente em parte. 

O Regional deu provimento ao recurso ordinário de 

uma das reclamantes, incluindo na condenação os salários devi 

dos desde a dipensa ati 60 dias ap6s o p arto, inclusive salá -

rio maternidade (fls. 66/67). 

Recorre de revista a empresa, pretendendo a refo~ 

ma da respeitável decisão regional, alegando que desconhecia o 

estado gravídico da reclamante por ocasião de sua dispensa.Bu~ 

ca amparo na letra~' do artigo 896, da CLT (fls. 70/72). 

Admitido o recurso de revista (fls. 76), com con 

tra-razões às fls. 78/81, opina a douta Procuradoria pelo co 

nhecimento e improvimento." 

2. F U N D A M E N T A Ç Ã O: 

2.1 - DO CONHECIMENTO. 

Nesta parte prevalente foi o voto do ilustre Rela 

tor de sorteio. 

"Alega a empresa que, quando demitida, a obreira 

estaria no primeiro mês de gestção, não lhe comunicando estar 

grávida. 

Conheço pela divergência de fls. 71." 

2.2 - NO ~RITO. 

Ao ser despedida a Recorrida encontrava-se grávi

da, sendo beneficiária de cláusula de sentença normativa que 

previu o direito à garantia do emprego pela gestante até ses

senta dias ap6s o afastamento legal - artigo 392 da CLT. Con 

forme i sempre lembrado pelo Ministro COQUEIJO COSTA o prece

dente que deu origem ao verbete da Súmula n9 142, do Tribunal 

Superior do Trabalho, da lavra do Ministro GERALDO MONTEDCNIO 

BEZERRA DE MENEZES, deixou consignado que a condição necessá , 

ria à aquisição do direito ao salário maternidade i objetiva 

(= o estado gravídico) e não subjetiva (= conhecimento da gra

videz pelo empregador) • 

Gráfica - TST 

2JO-JJ3 ----~--------~--------------------------------------~---------



., • • 

TST - 1.1.332 

3. 
PODER .JUDICIARIO 

• PROC.N9-TST-RR-5850/82 

.JUS TICA DO T~ASALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

empregador) • 

Por sua vez, o Decreto n9 75.207, de 10 de jane~ 

ro de 1975, exime o INPS da responsabilidade pelo salário ma 

ternidade e a atribui ao empregador, em caso de despedida,sem 

justa causa, não aludindo à necessidade de ciência da gravid~ 

por este Último. 

Daí a evolução de posicionamento anteriormente ~ 

dotado, no sentido de ter como irrelevante o conhecimento, p~ 

lo empregador, da gravidez da empregada que pretenda despedir. 

Com a garantia de emprego a partir da concepçao 

até sessenta dias após o término do período de afastamentopr 

visto no artigo 392 da CLT, faz jus a Recorrida aos salários 

cujo direito foi reconhecido no Acórdio atacado. 

Nego provimento ao recurso. 

3. C O N C L U S Ã O: 

A C O R D A M os Ministros da Primeira Turma do 

Tribunal Superior do Trabalho, por maioria, conhecer da revis 

ta, vencido o Exmo. Sr. Ministro Coqueijo Costa, e, no mérito, 

por maioria, negar-lhe provimento, vencidos os Exmos. Srs. Mi 

nistros Fernando Franco, relator e Ildélio Martins, revisor. 

Requereu juntada de voto vencido o Exmo. Sr. Ministro Fernan

do Franco, relator. 

Brasília, 16 de março de 1984. 

ILD~LIO MARTINS - Presidente da Primeira Turma. 

~ ~ ~~~RtLI~S DE ; A I~ Redator de 
gnad'<;l. A::> J.VlliLLU t 

Ciente: VALTER OTAVIANO DA COSTA FERREIRA - Procura dor. 

JUST.IFI CAT'IVA DE· VOTO VENCIDO DO EXMO. SR. · MINISTRO FERNANDO 

FRANCO. 
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FERNANDO FRANCO. 

'' A estabilidade provisória é de 
60 dias apenas e surge com o paE 
to. Inexistindo este, não há a~ 
la, pois impossivel se anular o 
início do respectivo prazo. 

Entendeu o Regional que a recorrida tem direito 

ao salário maternidade e aos salários referentes a todo o per~ 

do da gestação até 60 dias após o parto. 

Data venia do que decidiu o Tribunal ~ quo, tenho 

entendimento contrário. ~ que o salário maternidade tem como 

pressuposto a despedida obstativa, ou seja, com má-fé do empr~ 

gador, mesmo porque o pagamento feito a este titulo é encargo 

da Previdência Social. Tenho assim, que o direito ao 

ternidade surgia com a atitude da empresa de, ciente do estado 

de gestação da empregada, demiti-la sem justa causa para deso 

brigar-se do ônus que . hoje não é mais seu. Na hipótese, é cla

ra a situação fática de não ciência da empresa, mesmo porque~ 

gundo a sentença, não tinha a obreira mais do que um mês 

tação. Por outro lado, a estabilidade provisória é de 60 dias 

apenas e surge com o parto. Inexistindo este, não há aquela 

pois impossível se anular o início do respectivo prazo. 

Dou provimen to ao recurso para que subsista a 

sentença vestibular. 

Brasília, 16 de março de 1984. 

Ministro FERNANDO FRANCO 
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