
 
Poder Judiciário 

Conselho da Justiça Federal 

Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais 

 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TU RMA) Nº 
5076345-22.2014.4.04.7100/RS 

RELATORA : JUÍZA FEDERAL CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE 

RELATORA DO ACÓRDÃO : JUÍZA FEDERAL LUISA HICKEL GAMBA 

REQUERENTE: FERNANDA DA SILVA HAAS 

REQUERIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

VOTO VENCEDOR 

Peço vênia para divergir da eminente Relatora. 

Trata-se de pedido de uniformização nacional interposto pela parte 
AUTORA CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO  RIO 
GRANDE DO SUL, QUE negou provimento ao recurso interposto pela mesma 
parte contra sentença de improcedência de pedido de concessão do benefício de 
salário maternidade, fundada na falta de qualidade de segurada na data do 
nascimento do filho. 

A recorrente alega que o acórdão recorrido, no ponto em que inclui 
o aviso prévio indenizado no período de graça, diverge de julgado da Turma 
Recursal do Pernambuco, que expressamente conta o período de graça a partir do 
término do aviso prévio indenizado, quando também termina o contrato de 
trabalho. Busca a uniformização da tese de que é possível computar o período do 
aviso prévio indenizado  para  todos  os  fins previdenciários,  inclusive  para  a 
prorrogação  da qualidade  de segurado, de modo que o período de graça inicie 
apenas após o término da projeção do avio prévio indenizado. 

No caso dos autos, o cômputo do aviso prévio indenizado antes ou 
depois do início do período de graça é decisivo para a concessão do benefício 
pretendido, visto que o nascimento do filho ocorreu em 07/02/02014 e a última 
contribuição vertida se refere a competência de 11/2011, embora o último vínculo 
de emprego na CTPS tenha termo final em 01/012/2011, correspondente ao 
término do período de aviso prévio que foi indenizado. Assim, a recorrente só tem 
qualidade de segurado na data do nascimento do filho se o período de graça, com 
a prorrogação pela situação de desemprego involuntário, tiver início ao fim do 
período do aviso prévio prévio que foi indenizado ou a partir do término do vínculo 
na CTPS. 

A Relatora apresenta voto no sentido do desprovimento do recurso, 
porquanto o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos 
repetitivos, expressamente afastou o caráter remuneratório do aviso prévio 
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indenizado e a impossibilidade, por isso mesmo, da incidência da contribuição 
previdenciária sobre a verba (REsp 1230957/RS, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 
18/03/2014), de modo que, para a Relatora, não havendo contribuição, o aviso 
prévio estaria inserido no período de graça. 

É certo, como anota a Relatora, que a uniformização do tema em 
julgados anteriores desta TNU não vincula, por si só, o presente julgamento, 
devendo a matéria ser revisitada, visto que os precedentes encontrados são 
anteriores ao julgamento do referido recurso repetitivo que afastou a incidência da 
contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado (PEDILEF nº 
200232007002245, Rel. Juiz Federal Vallisney de Souza Oliveira, DJ 12/09/2002) 
e, antes disso, a legislação incluía a verba no salário de contribuição, fundamento 
que consta da uniformização anterior para computar o aviso prévio indenizado 
como tempo de contribuição. 

Penso, entretanto, que a não-incidência da contribuição 
previdenciária não modifica o entendimento antes uniformizado. 

É que o aviso prévio é direito trabalhista correspondente à denúncia 
do contrato de trabalho por prazo indeterminado, objetivando fixar seu termo final, 
cujo afastamento, por opção do empregador, deve ser indenizado, sem que 
represente qualquer prejuízo para o trabalhador, quer na esfera trabalhista, quer na 
esfera previdenciária. 

Nesse sentido, o art. 487, §1º, da CLT dispõe que "a falta do aviso 
prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários 
correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período 
no seu tempo de serviço". Bem por isso, o contrato de trabalho é projetado, sendo 
anotado o término na CTPS na data em que findaria o período do aviso prévio que 
foi indenizado (Orientação Jurisprudencial nº 82 da SDI-1) e computando-se esse 
período como tempo de serviço para todos os fins trabalhistas. 

Pelas mesmas razões - impossibilidade de prejuízo ao trabalhador no 
direito à prévia denúncia para a rescisão do contrato de trabalho - o cômputo do 
aviso prévio indenizado como tempo de serviço, assegurado no artigo 487, § 1º, 
da CLT, também deve valer para todos os fins previdenciários, inclusive para a 
projeção da qualidade segurado antes do início do período de graça. Com efeito, 
enquanto vigente o contrato de trabalho, o empregado tem qualidade de segurado, 
independentemente de contribuições. 
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Nesse sentido, a Turma Regional de Uniformização da 4ª Região 
uniformizou recentemente a questão de forma contrária ao acórdão recorrido, dela 
proveniente: 

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. 
BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. MANUTENÇÃO QUALIDADE 
SEGURADO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE AVISO PRÉVIO INDENIZADO. 
POSSIBILIDADE. 1. Computando-se o aviso prévio indenizado como tempo de 
serviço, nos termos do art. 487, §1º, da CLT, óbices não há a seu reconhecimento 
para fins previdenciários. 2. É possível o cômputo do período de aviso prévio, 
ainda que indenizado, para fins de manutenção da qualidade de segurado, 
reputando-se efetivada a rescisão do contrato, somente depois de expirado o 
marco desse instituto. 3. Incidente provido. (IUJEF 5003817-14.2015.4.04.7210, 
TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora ERIKA 
GIOVANINI REUPKE, juntado aos autos em 27/04/2018) 

Impõem-se, assim, o provimento do recurso e a devolução dos autos 
à Turma Recursal de origem, para adequação do julgado ao entendimento de que 
o período de aviso prévio que foi indenizado deve ser projetado como de 
manutenção da qualidade de segurado empregado, de modo que o período de graça 
inicie apenas após o término dessa projeção. 

Pelo exposto, voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO 
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. 

 

LUISA HICKEL GAMBA 

Juíza Federal 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TU RMA) Nº 
5076345-22.2014.4.04.7100/RS 

RELATORA : JUÍZA FEDERAL CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE 

REQUERENTE: FERNANDA DA SILVA HAAS 
ADVOGADO : MELINA VELHO DE AGUIAR 

REQUERIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

EMENTA 

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. 
PREVIDENCIÁRIO. QUALIDADE DE SEGURADO. AVISO 
PRÉVIO INDENIZADO. PERÍODO DE GRAÇA. CONTAGEM 
A PARTIR O TÉRMINO DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. 
PROVIMENTO. 

1. Uniformização do entendimento de que o período de aviso prévio 
que foi indenizado deve ser projetado como de manutenção da 
qualidade de segurado empregado, de modo que o período de graça 
inicie apenas após o término dessa projeção. 

2. Incidente de uniformização provido. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização, por maioria, vencida a 
relatora, decidiu CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PEDIDO DE 
UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL nos termos do voto da Juíza Federal Luisa 
Gamba. Vencidos a Juíza Relatora e os Juízes Federais Sérgio Brito e Fernando 
Moreira Gonçalves que negavam provimento ao pedido. 

Vitória, 21 de junho de 2018. 

 

LUISA HICKEL GAMBA 

Juíza Federal 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TU RMA) Nº 
5076345-22.2014.4.04.7100/RS 

RELATORA : JUÍZA FEDERAL CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE 

REQUERENTE: FERNANDA DA SILVA HAAS 
ADVOGADO : MELINA VELHO DE AGUIAR 
REQUERIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

RELATÓRIO 

Cuida-se de Pedido de Uniformização de interpretação de lei federal 
interposto  pela parte autora, em relação a acórdão proferido por turma Recursal 
do Rio Grande do sul, que julgou improcedente a demanda, com base no parágrafo 
2º, art. 14 da lei 10.259/2001, em caso análogo ao que a Turma Recursal de 
Pernambuco julgou de maneira oposta. 

Sustenta que seu pleito de salário-maternidade foi julgado 
improcedente pala perda da qualidade de segurada, contudo, apresenta o presente 
recurso com intuito de uniformizar a jurisprudência, uma vez que há julgados 
entendendo que apesar do aviso prévio não estar sujeito a incidência de 
contribuição, é cabível a sua projeção, para fins de manutenção da qualidade de 
segurado. 

Informa que, conforme Carteira de Trabalho, seu último contrato de 
trabalho findou em 01.12.2011 (evento 1 – CTPS5), porém no CNIS consta como 
última contribuição a competência de 11/2011, uma vez que a autora foi demitida 
sem justa causa e teve o aviso prévio indenizado (evento 18 – OUT2), logo na sua 
CTPS constou a data já com a projeção do aviso prévio. Assim, de acordo com o 
art. 15, §2° da Lei 8.213 mantém a qualidade de segurado até 12 meses após a 
cessação da última contribuição, prazo que será acrescido de 12 meses para o 
segurado desempregado. 

Pede a procedência do presente recurso com a reforma da decisão 
recorrida, para que reconheça a possibilidade de computar o período do aviso 
prévio indenizado para todos os fins, inclusive para prorrogação da qualidade de 
segurado, de modo que o período de graça inicie apenas após o término da projeção 
do avio prévio indenizado, concedendo a autora, o benefício de salário 
maternidade, face ao reconhecimento da qualidade de segurado na data do parto. 
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VOTO VENCIDO 

Discute-se no presente incidente de uniformização a  possibilidade 
de computar o período do aviso prévio indenizado para todos os fins, inclusive 
para prorrogação da qualidade de segurada, de modo que o período de graça inicie 
apenas após o término da projeção do avio prévio indenizado. 

O entendimento da Turma Recursal de origem foi no sentido de 
que o recebimento de aviso prévio indenizado tem caráter indenizatório, não 
estando sujeito à incidência de contribuição, razão pela qual seu recebimento não 
implicaria alteração na prorrogação da qualidade segurado. Cita como fundamento 
jurisprudência do STJ segundo a qual as importâncias pagas a título de 
indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição 
do empregador, não ensejam a incidência de contribuição previdenciária. 

De fato, eis a atual orientação do STJ sobre o tema, proferida em 
sede de Recurso Repetitivo: 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME 
GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA 
INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO 
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO 
PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS 
QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. 
(...) 
2.2 Aviso prévio indenizado. 
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as 
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços 
prestados nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência 
de contribuição previdenciária. 
A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo 
indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá 
comunicar a outra a sua intenção com a devida antecedência. Não concedido o 
aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado o direito aos salários 
correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período 
no seu tempo de serviço (art. 487, § 1º, da CLT). Desse modo, o pagamento 
decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado, visa a 
reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura 
rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição 
Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há 
como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela 
Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. 
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Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe 
corresponderia o empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição 
do empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência, é 
irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a 
tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1ª Turma, Rel. Min. 
Teori Albino Zavascki, DJe de 23.2.2011). 
A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado, 
destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri 
Mascaro Nascimento. 
Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, DJe de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2ª Turma, Rel. Min. 
Castro Meira, DJe de 1º.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2ª Turma, Rel. 
Min. Herman Benjamin, DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1ª 
Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 
1.220.119/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011. 
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio- doença. 
No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias 
consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao 
empregador efetuar o pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3º, da Lei 
8.213/91 com redação dada pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja 
o pagamento efetuado pelo empregador, a importância paga não é destinada a 
retribuir o trabalho, sobretudo porque no intervalo dos quinze dias consecutivos 
ocorre a interrupção do contrato de trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado 
pelo empregado. Nesse contexto, a orientação das Turmas que integram a 
Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a importância paga pelo 
empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por 
motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se 
enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza 
remuneratória. 
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Herman 
Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg no REsp 1074103/SP, 2ª Turma, Rel. 
Min. Castro Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, 1ª Turma, Rel. 
Min. Luiz Fux, DJe 2.12.2009; REsp 836.531/SC, 1ª Turma, Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17.8.2006. 
(...)(REsp 1230957/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 18/03/2014). 
  

Verificada a não incidência de contribuição previdenciária sobre o 
aviso prévio indenizado, conforme jurisprudência sedimentada do STJ, surge a 
inviabilidade de cômputo do respectivo período como tempo de contribuição, 
carência e salário de contribuição para fins de obtenção de benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS). 
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Sabe-se que o Tribunal Superior do Trabalho (TST) tem 
entendimento pacificado de que o período de projeção do contrato, em razão do 
recebimento de indenização pela não concessão de aviso prévio, integra o tempo 
de serviço do empregado para todos os efeitos legais. Nesse sentido, o TST 
considera que a data de saída a ser anotada na CTPS do empregado deve 
corresponder à do prazo do aviso prévio, ainda que indenizado (Orientação 
Jurisprudencial nº 82 da SDI-1). 

Ocorre que, a discussão nos presntes autos diz respeito à repercussão 
do aviso prévio indenizado para fins de projeção do período de graça e obtenção 
de benefício previdenciário, sendo necessário nos ater aos princípios 
constitucionais específicos do ramo do Direito Previdenciário. 

Segundo o artigo 15 da Lei 8.213/91 o período de graça começa a 
partir da cessação das contribuições, que, no caso do aviso prévio indenizado se 
dá no mês anterior. 

A propósito do tema, Daniel Machado da Rocha e José Paulo 
Baltazar Junior esclarecem que 

[...] a lei não pode estabelecer qualquer forma de contagem de tempo fictício, 
nos termos do art.4ºº, da EC200/98 c/c o§ 100 do art.400 da Lei Fundamental. 
Como exemplo de tempo fictício que não se pode ser computado, podemos 
apontar o aviso prévio indenizado, isto é não trabalhado, porquanto não há 
exercício de atividade no período. (ROCHA e BALTAZAR JÚNIOR, 2012, p. 
227). 

Esta TNU já teve oportunidade de tratar do assunto, no ano de 2002, 
fazendo-o da seguinte forma: 

Previdenciário. Pensão. Projeção Aviso Prévio. Falecimento de Segurado dentro 
do período de Graça. 1.É cabível a projeção de aviso prévio, ainda que 
indenizado, para fins de manutenção da qualidade de segurado, reputando-se 
efetiva a rescisão do contrato, somente depois de expirado o marco desse 
instituto. 2.Para fins de cálculo do período de graça a que faz juz o segurado, o 
Aviso Prévio integra o tempo de serviço. 3.Falecimento de trabalhador dentro de 
período de graça, considerando ainda os arts. 15, II e § 2º da Lei nº 8.213/91 e 
art. 14 do Dec. 3.348/99. 4.Recurso conhecido e improvido.Vistos e relatados 
estes Autos, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Juízes da Egrégia Turma 
Recursal dos Juizados Especiais Federais do Amazonas e Roraima, à 
unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do voto 
do (a) Relator (a). Além do (a) signatário (a), participaram do julgamento as 
Excelentíssimas Senhoras Doutoras JAIZA MARIA PINTO FRAXE e MARIA 
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LÚCIA GOMES DE SOUZA.(PEDILEF 200232007002245, JUIZ FEDERAL 
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA - Turma Nacional de Uniformização, DJAM 
12/09/2002). 

Contudo, diante do atual panorama da jurisprudência do STJ, que 
entende ser descabida, inclusive, a contribuição previdenciária sobre o período de 
aviso prévio indenizado, considerando que o período de graça se inicia com a 
cessação das contribuições, conforme acima fundamentado, penso ser o momento 
da TNU posicionar-se no sentido da inviabilidade do cômputo do período de aviso 
prévio indenizado para fins previdenciários. 

Proponho a aprovação da seguinte tese: "É descabido o cômputo do 
aviso prévio indenizado, em que não é realizada a contribuição previdenciária, 
para fins de extensão do período de graça, o qual, na dicção do art.15 da Lei 
8.213/91 inicia-se após a cessação das contribuições". 

Ante o exposto voto por CONHECER  e NEGAR PROVIMENTO 
ao incidente de uniformização, com aprovação da tese acima entabulada. 

 

CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE 

Juíza Federal 


