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PROCESSO Nº 0000159-29.2011.4.03.6307  

REQUERENTE: MARIA ELISABETE BENTIVENHA 

REQUERIDO(A): INSS 

 

VOTO-EMENTA 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. ARTIGO 32 DA 

LEI 8.213/91. ATIVIDADES CONCOMITANTES. DERROGAÇÃO DO ARTIGO 32 

DA LEI 8.213/91 A PARTIR DE 01/04/2003. IMPLEMENTAÇÃO DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO APÓS 01/04/2003: 

SOMA DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO CONCOMITANTES 

(ANTERIORES E POSTERIORES A 01/04/2003) E LIMITAÇÃO AO TETO. 

PRECEDENTE DESTA TNU. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. 

           Trata-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto pela parte 

Autora em face de acórdão de Turma Recursal que manteve sentença que julgou 

improcedente o seu pedido de revisão de aposentadoria para que, no período do exercício 

de atividades concomitantes, para aplicação da regra do Art.32, incisos I e II da Lei 

8213/91, seja considerada como atividade principal aquele que aludir maior proveito 

econômico em seu favor. 

 A parte recorrente alega divergência jurisprudencial apontando paradigmas que 

bem caracterizam a divergência e a similitude fático-jurídica em relação ao acórdão 

recorrido. 

 Acerca da matéria em controvérsia, esta TNU possui precedentes  no sentido de 

que: a) no caso de segurado que contribuiu em razão de atividades 

concomitantes, implementados os requisitos ao benefício em data posterior a 01/04/2003, 

os salários-de-contribuição  concomitantes (anteriores e posteriores a 04/2003) serão 

somados e limitados ao teto; b) no caso de segurado que tenha preenchido os requisitos e 

requerido o benefício até  01/04/2003, aplica-se o art. 32 da Lei n. 8.213/1991, observando-

se que se o requerente não satisfizer, em relação a cada atividade, as condições do benefício 
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requerido, a atividade principal será aquela com salários-de-contribuição economicamente 

mais vantajosos. Note-se o seguinte PEDILEF: 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. ARTIGO 32 

DA LEI 8.213/91. ATIVIDADES CONCOMITANTES. DERROGAÇÃO DO 

ARTIGO 32 DA LEI 8.213/91 A PARTIR DE 01/04/2003. LEI 9.876/99. MP 

83/02 (LEI 10.666/03). 1. Trata-se de pedido de uniformização interposto contra 

acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do 

Rio Grande do Sul que aplicou o entendimento de que para o cálculo da RMI do 

benefício, no caso de atividades concomitantes, deve ser considerada como 

preponderante a que for mais vantajosa economicamente ao segurado. (...) 5. 

Com efeito, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o art. 32 da 

Lei 8.213/91 dispõe que será considerada atividade principal, para fins de 

cálculo do valor do salário-de-benefício, aquela na qual o segurado reuniu todas 

as condições para concessão da prestação. Isso significa que apenas o 

cumprimento de um dos requisitos não torna a atividade principal, sendo 

indispensável que o segurado preencha, além da carência, o tempo de 

contribuição necessário à concessão do benefício em apenas uma 

das atividades para que, então, seja esta atribuída como principal. 6. Quando o 

segurado que contribui em razão de atividades concomitantes não satisfizer, em 

relação a cada atividade, as condições do benefício requerido, a atividade 

principal será aquela com salários-de-contribuição economicamente mais 

vantajosos. Essa é a orientação atual desta Turma Nacional, aprovada à 

unanimidade quando do julgamento do Pedilef 5001611-95.2013.4.04.7113, de 

minha relatoria (DOU 21/03/2014). Na mesma época, o STJ julgou a matéria 

nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REGIME GERAL DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. 

PROVENTOS PROPORCIONAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRITÉRIO DE 

CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. ATIVIDADES CONCOMITANTES. 
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ATIVIDADE PRINCIPAL. MELHOR PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA 

TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA. ART. 32 DA LEI 8.213/1991. 

INAPLICABILIDADE AO CASO. ART. 29 DA LEI 8.213/1991 EM SUA 

REDAÇÃO ORIGINAL. OBSERVÂNCIA NO CASO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO 

ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE NÃO PROVIDO. 1. Na 

hipótese de desempenho pelo segurado de atividades laborais concomitantes, a 

jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, nos termos do art. 32 da Lei 

8.213/1991, será considerada atividade principal, para fins de cálculo do valor 

do salário de benefício, aquela na qual o segurado reuniu condições para 

concessão do benefício. 2. A peculiaridade do caso concreto consiste no fato de 

que o segurado não completou tempo de serviço suficiente para se aposentar em 

nenhuma das atividades concomitantes. Por isso que deve ser considerada 

como atividade principal, para fins de apuração do salário de benefício, aquela 

que gerar maior proveito econômico no cálculo da renda mensal inicial. 

Observância do julgamento em caso análogo ao presente, proferido no Recurso 

Especial 1.311.963/SC. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 

1412064/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 26/03/2014) (grifei) 6.1 Portanto, a 

jurisprudência atual desta Turma Nacional está alinhada à do Superior Tribunal 

de Justiça. Entendo, contudo, que a matéria uniformizada não pode ser aplicada 

ao caso dos autos. Explico. 7. A análise detida do processo permite concluir que 

os salários-de-contribuição concomitantes referem-se ao período de janeiro de 

2005 a setembro de 2008, época em que já vigorava a Lei 10.666, de 

08/05/2003, decorrente da conversão da Medida Provisória 83, de 12/12/2002, 

que determinou a extinção, a partir de abril de 2003, da escala de salário-base 

(artigos 9º e 14). Com essa extinção, deixou de existir restrição quanto ao valor 

dos recolhimentos efetuados pelos segurados contribuinte individual e segurado 

facultativo. Isso significa dizer que tais segurados puderam, a partir de então, 
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contribuir para a Previdência Social com base em qualquer valor e foram 

autorizados a modificar os salários-de-contribuição sem observar qualquer 

interstício, respeitando apenas os limites mínimo e máximo. 8. À vista desse 

quadro, entendo que com relação a atividades exercidas concomitantemente em 

período posterior a março de 2003 não mais se justifica a aplicação do artigo 32 

da Lei 8.213/91, que deve ser interpretado como regra de proteção, que objetiva 

justamente evitar que o segurado, nos últimos anos de contribuição, passe a 

recolher valores elevados com o intuito de obter um benefício mais alto. Registro 

que no regime anterior à Lei 9.876/99, o salário-de-benefício era calculado com 

base na média aritmética simples de todos os últimos salários-de-contribuição 

dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da data 

da entrada do requerimento, até o máximo de 36 (trinta e seis), apurados em 

período não superior a 48 (quarenta e oito) meses. A partir da Lei 9.876/99, que 

trouxe modificações quanto ao cálculo para apuração do salário-de-benefício, 

conferindo nova redação ao artigo 29 da Lei 8.213/91, o recolhimento de 

contribuições em valores superiores apenas nos últimos anos de contribuição 

passou a ter pouca importância para a fixação da renda mensal inicial do 

benefício. Foi exatamente essa mudança da sistemática de cálculo do salário-de-

benefício que justificou a extinção da escala de salário-base. 9. Como bem 

ponderado pelo Desembargador Ricardo Teixeira do Vale Pereira (TRF4, 

APELREEX 0004632-08.2014.404.9999, Quinta Turma, Relator Ricardo 

Teixeira do Valle Pereira, D.E. 03/06/2015), que compõe o Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região, “extinta a escala de salário-base, o segurado empregado 

que tem seu vínculo cessado pode passar a contribuir como contribuinte 

individual, ou mesmo como facultativo, pelo teto. Por outro lado, o contribuinte 

individual, ou mesmo o facultativo, pode majorar sua contribuição até o teto no 

momento que desejar. Não pode, diante da situação posta, ser adotada 

interpretação que acarrete tratamento detrimentoso para o segurado empregado 

que também é contribuinte individual, ou mesmo que tem dois vínculos como 
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empregado, sob pena de ofensa à isonomia. Não há sentido em se considerar 

válido possa o contribuinte individual recolher pelo teto sem qualquer restrição 

e, por vias transversas, vedar isso ao segurado empregado que desempenha 

concomitantemente atividade como contribuinte individual, ou mesmo que tem 

dois vínculos empregatícios. E é isso, na prática, que ocorreria se se reputasse 

vigente o disposto no artigo 32 da Lei 8.213/91. A conclusão, portanto, é de que, 

na linha do que estatui a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

(antiga LICC), ocorreu, a partir de 1º de abril de 2003, a derrogação do artigo 

32 das Lei 8.213/91. Deste modo, assim como o contribuinte individual e o 

segurado facultativo podem simplesmente passar a recolher pelo teto a partir da 

competência abril/2003, a todo segurado que tenha mais de um vínculo deve ser 

admitida, a partir da competência abril/2003, a soma dos salários-de-

contribuição, respeitado o teto.”. 10. Dessa forma, o art. 32 da Lei n. 8.213/91 

deixou de ter vigência a partir de 01/04/2003, pois, com a extinção da escala de 

salário-base (arts. 9º e 14 da MP 83/2002, convertida na Lei n. 10.666/2003), a 

regra deixou de produzir o efeito pretendido, tendo ocorrido sua derrogação, 

motivo pelo qual proponho a uniformização do entendimento de que: a) tendo o 

segurado que contribuiu em razão de atividades concomitantes implementados 

os requisitos ao benefício em data posterior a 01/04/2003, os salários-de-

contribuição concomitantes (anteriores e posteriores a 04/2003) serão somados 

e limitados ao teto; e b) no caso de segurado que tenha preenchido os requisitos 

e requerido o benefício até 01/04/2003, aplica-se o art. 32 da Lei n. 8.213/1991, 

observando-se que se o requerente não satisfizer, em relação a 

cada atividade, as condições do benefício requerido, a atividade principal será 

aquela com salários-de-contribuição economicamente mais vantajosos, na linha 

do entendimento uniformizado no âmbito desta TNU (Pedilef 5001611-

95.2013.4.04.7113). 11. Seria o caso de reformar o acórdão para restabelecer a 

sentença, a qual, embora por motivos diversos, determinou a soma dos salários-

de-contribuição, observado o teto. Todavia, como não houve pedido de 
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uniformização da parte autora com relação ao ponto, nego provimento ao 

incidente do INSS, pois, determinar a adequação do acórdão para aplicação do 

entendimento acima expendido implicaria reformatio in pejus. (grifos não 

originais) 

(PEDILEF 50077235420114047112. Relator: João Batista Lazzari. DOU: 

09/10/2015). 

Diante do exposto, em estando o acórdão recorrido dissonante do entendimento 

desta Corte Uniformizadora, deve ser DADO PROVIMENTO ao incidente de 

uniformização, determina-se o retorno do processo à Turma de origem para que promova a 

adequação do julgado à premissa jurídica fixada, porém dentro dos contornos do pedido 

efetuado no incidente de uniformização. 

Incidente de Uniformização de Jurisprudência CONHECIDO E PROVIDO.  

É como voto. 

 

ACÓRDÃO 

            

Acordam os membros da Turma Nacional de Uniformização por DAR  

PROVIMENTO ao incidente de uniformização de jurisprudência, nos termos do voto-

ementa da Juíza Federal Relatora. 

Brasília, 25 de maio de 2017. 

                               

MARIA LÚCIA GOMES DE SOUZA 

Juíza Federal Relatora 

 

 


