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RELATÓRIO 

1. A parte autora interpõe Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal contra 

acórdão prolatado pela Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina 

que manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de 

salário maternidade. 

2. Em suas razões, a parte autora sustenta que o acórdão impugnado diverge do 

entendimento da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo (autos n. 

00123713620074036303) e da Décima Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo 

(autos n. 00427144520124036301), no sentido de que é possível a concessão do salário-

maternidade, independentemente de ter a segurada recebido indenização do período de 

estabilidade na seara trabalhista. 

3. A MMª. Juíza Federal Presidente das Turmas Recursais da Seção Judiciária de Santa 

Catarina proferiu decisão admitindo o Pedido de Uniformização. 

4. Os autos foram-me distribuídos por decisão do MM. Ministro Presidente da Turma 

Nacional de Uniformização. 

VOTO 

5. Presentes os pressupostos processuais, conheço o Pedido de Uniformização e passo à 

análise do seu mérito. 

6. O salário-maternidade é benefício previdenciário 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. Nos termos do art. 72, § 1º da 

Lei nº 8.213/91, cabe à empresa pagar o salário-maternidade devido à empregada 

gestante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no art. 248 da Constituição 

da República de 1988, quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha 

de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física 

que lhe preste serviço. 

https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/controlador.php?acao=processo_selecionar&acao_origem=minuta_visualizar_conteudo&selIdOrgaoJuizo=400100500&selLocalizador=&num_processo=50102364320164047201&hash=e51574da2f0cdc454f7150a7463152e3
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7. A responsabilidade de o empregador arcar com o pagamento do salário-maternidade 

não exclui o dever de o INSS deferi-lo nas situações em que houve a extinção do contrato 

de trabalho, uma vez que a autarquia é a entidade responsável pelo seu pagamento, apenas 

transferindo tal ônus ao empregador que, ao final, poderá obter a compensação com as 

contribuições sociais por ele devidas. Em apoio a esse entendimento, transcrevo ementa 

do acórdão prolatado pelo STJ em julgamento do RESP 1.511.048/PR (Segunda Turma, 

Rel. Min. Humberto Martins, DJE 13/04/2015): 

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO 

GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SALÁRIO-MATERNIDADE. 

SEGURADA DESEMPREGADA. CABIMENTO. BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO PELO INSS. 

1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de Processo 

Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão 

recorrido, atrai a aplicação o disposto na Súmula 284/STF. 

2. O salário-maternidade tem natureza previdenciária, consoante 

expressamente previsto no art. 18, "g", da Lei n. 8.213/91. 

3. Por seu turno, o art. 71 da Lei de Benefícios estabelece como requisito 

para fruição do salário-maternidade estar a beneficiária em gozo da 

qualidade de "segurada". 

4. A condição de desempregada é fato que não impede o gozo do benefício, 

bastando a tanto que a beneficiária ainda se encontre na qualidade de 

segurada, e a legislação previdenciária garante tal condição àquele que 

deixar de exercer atividade remunerada pelo período mínimo de doze 

meses, independentemente de contribuição. 

5. Durante esse período, chamado de graça, o segurado desempregado 

conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social, a teor do art. 

15, II, e § 3º, Lei n. 8.213/91. 

6. O salário-maternidade deve ser arcado pelo INSS, uma vez que o 

caráter contributivo obrigatório estabelece vínculo apenas entre o 

segurado e a Previdência Social, única legitimada a responder pelos 

diversos benefícios legalmente instituídos. 

7. O empregador, quando promove o pagamento do benefício, apenas atua 

como facilitador da obrigação devida pelo INSS, a quem incumbe suportar 

o encargo previdenciário. 
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8. "A responsabilidade final pelo pagamento do benefício é do INSS, na 

medida que a empresa empregadora tem direito a efetuar compensação 

com as contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais 

rendimentos" (REsp 1.309.251/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 

28/05/2013). Recurso especial conhecido em parte e improvido.  

8. A Turma Nacional de Uniformização fixou a tese de que é do INSS a responsabilidade 

pelo pagamento do salário-maternidade no caso de dispensa sem justa causa pelo 

empregador da empregada gestante, ainda que se trate de trabalhadora sob o regime de 

emprego temporário (PEDILEF n. 00028670720114013818, Rel. Juiz Federal Ronaldo 

José da Silva, j. 18/02/2016). Entretanto, no presente Pedido de Uniformização, a 

recorrente impugna acórdão, no qual se decidiu que a indenização por estabilidade 

conferida à gestante, demitida sem justa causa (art. 10, II, ''b', do ADCT), infirma o 

pagamento do benefício de salário-maternidade (art. 7º, XVIII, da Constituição da 

República de 1988), uma vez que o montante pago à ex-empregada também tem natureza 

substitutiva do salário que seria recebido no período. A recorrida afirma que essa 

interpretação é equivocada, pois além da natureza distinta dos valores, a quantia paga em 

indenização trabalhista foi menor do que a devida caso fosse concedido o beneficio de 

salário-maternidade. 

9. A proteção dada à gestante está embasada na necessidade de se conferir especial 

segurança à mulher no período de gravidez e no estágio inicial de amamentação, 

permitindo que o nascituro tenha o necessário contato com sua mãe para o seu 

melhor desenvolvimento. O benefício de salário-maternidade visa também à redução das 

restrições enfrentadas pelas mulheres no mercado de trabalho, a fim de que potenciais 

empregadores não percebam o período de gestação como gasto adicional para 

manutenção de vínculo empregatício enquanto não há prestação de trabalho. Esse 

benefício é pago em valor correspondente ao salário recebido pela segurada gestante, o 

que sublinha a natureza substitutiva da remuneração que ela receberia ordinariamente 

(art. 71-B, §2º, da Lei n. 8.213/91), razão por que o pagamento de indenização trabalhista 

à empregada demitida sem justa causa, correspondente ao período em que a gestante 

gozaria de estabilidade, exclui o fundamento racional do pagamento do benefício de 

salário-maternidade, caso reste demonstrado que a quantia paga pelo ex-empregador 

abrange os salários que deveriam ser recebidos pela segurada no período da estabilidade. 

10. Posto isso, voto por conhecer o Pedido de Uniformização e dar-lhe parcial 

provimento para afirmar a tese de que: "o pagamento de indenização trabalhista à 

empregada demitida sem justa causa, correspondente ao período em que a gestante 

gozaria de estabilidade, exclui o fundamento racional do pagamento do benefício de 

salário-maternidade, caso reste demonstrado que a quantia paga pelo ex-empregador 

abrange os salários que deveriam ser recebidos pela segurada no período da 

estabilidade".Nesses termos, determino o retorno dos autos à Turma Recursal de origem 
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para adequação do julgado à orientação acima firmada, de acordo com a Questão de 

Ordem n. 20, da TNU. 

 

 

FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA 

Juiz Federal 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI 

(TURMA) Nº 5010236-43.2016.4.04.7201/SC 

REQUERENTE: LAURIENE BRITO MONTEIRO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

EMENTA 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE 

LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-

MATERNIDADE. SEGURADA EMPREGADA. INDENIZAÇÃO 

TRABALHISTA À SEGURADA GESTANTE, DEMITIDA SEM 

JUSTA CAUSA NO PERÍODO DE 

ESTABILIDADE. INCIDENTE CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 

1. A PROTEÇÃO DADA À GESTANTE ESTÁ EMBASADA NA 

NECESSIDADE DE SE CONFERIR ESPECIAL SEGURANÇA À 

MULHER NO PERÍODO DE GRAVIDEZ E NO ESTÁGIO INICIAL 

DE AMAMENTAÇÃO, PERMITINDO QUE O NASCITURO 

TENHA O NECESSÁRIO CONTATO COM SUA MÃE PARA O 

SEU MELHOR DESENVOLVIMENTO. O BENEFÍCIO DE 

SALÁRIO-MATERNIDADE VISA TAMBÉM À REDUÇÃO DAS 

RESTRIÇÕES ENFRENTADAS PELAS MULHERES NO 

MERCADO DE TRABALHO, A FIM DE QUE POTENCIAIS 

EMPREGADORES NÃO PERCEBAM O PERÍODO DE 

GESTAÇÃO COMO GASTO ADICIONAL PARA MANUTENÇÃO 

DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENQUANTO NÃO HÁ 

PRESTAÇÃO DE TRABALHO. ESSE BENEFÍCIO É PAGO EM 

VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO RECEBIDO PELA 

SEGURADA GESTANTE, O QUE SUBLINHA A NATUREZA 

SUBSTITUTIVA DA REMUNERAÇÃO QUE ELA RECEBERIA 

ORDINARIAMENTE (ART. 71-B, §2º, DA LEI N. 

8.213/91), RAZÃO POR QUE O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO 

TRABALHISTA À EMPREGADA DEMITIDA SEM JUSTA 

CAUSA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO EM QUE A 

GESTANTE GOZARIA DE ESTABILIDADE, EXCLUI O 

FUNDAMENTO RACIONAL DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO 

DE SALÁRIO-MATERNIDADE, CASO RESTE DEMONSTRADO 

QUE A QUANTIA PAGA PELO EX-EMPREGADOR ABRANGE 

OS SALÁRIOS QUE DEVERIAM SER RECEBIDOS PELA 

SEGURADA NO PERÍODO DA ESTABILIDADE. 

https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/controlador.php?acao=processo_selecionar&acao_origem=minuta_visualizar_conteudo&selIdOrgaoJuizo=400100500&selLocalizador=&num_processo=50102364320164047201&hash=e51574da2f0cdc454f7150a7463152e3
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2. TESE FIXADA: "O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO 

TRABALHISTA À EMPREGADA DEMITIDA SEM JUSTA 

CAUSA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO EM QUE A 

GESTANTE GOZARIA DE ESTABILIDADE, EXCLUI O 

FUNDAMENTO RACIONAL DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO 

DE SALÁRIO-MATERNIDADE, CASO RESTE DEMONSTRADO 

QUE A QUANTIA PAGA PELO EX-EMPREGADOR ABRANGE 

OS SALÁRIOS QUE DEVERIAM SER RECEBIDOS PELA 

SEGURADA NO PERÍODO DA ESTABILIDADE". PEDIDO DE 

UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RETORNO DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DE ORIGEM 

PARA ADEQUAÇÃO DO JULGADO À ORIENTAÇÃO ACIMA 

FIRMADA, DE ACORDO COM A QUESTÃO DE ORDEM N. 20, 

DA TNU. 

  

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu conhecer 

o Pedido de Uniformização e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Juiz 

Relator. 

Porto Alegre, 14 de setembro de 2017. 

 

 

FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA 

Juiz Federal 

 

 


