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VOTO-VISTA 

Peço vênia ao eminente Relator para divergir. 

Sobre a matéria, prevalece na 4ª Região da Justiça Federal o 

entendimento de que, no cálculo de benefícios previdenciários concedidos após 

abril de 2003, devem ser somados os salários-de-contribuição das atividades 

exercidas concomitantemente, sem aplicação do art. 32 da Lei 8.213, de 1991, 

inclusive para períodos anteriores a abril de 2003, com observância do teto. 

Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. LIMITES 

DA INFRINGÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE 

BENEFÍCIO. ATIVIDADES CONCOMITANTES. ART. 32 DA LEI 

Nº 8.213/91. 

1. O salário de benefício do segurado que contribuía em razão de 

atividades concomitantes era calculado nos termos do art. 32 da 

Lei 8.213/91, somando-se os respectivos salários-de-contribuição 

quando satisfizesse, em relação a cada atividade, as condições do 

benefício requerido. No caso de o segurado não haver 

preenchido as condições para a concessão do benefício em relação 

a ambas as atividades, o salário-de-benefício correspondia à soma 

do salário-de-benefício da atividade principal e de um percentual 

da média do salário-de-contribuição da atividade secundária. 

2. O sentido da regra contida no art. 32 da Lei 8.213/91 era o de 

evitar que, nos últimos anos antes de se aposentar, o segurado 

pudesse engendrar artificial incremento dos salários-de-

contribuição que compõem o período básico de cálculo (PBC), 36 

meses dentro de um conjunto de 48 meses, e assim elevar 

indevidamente o valor da renda mensal inicial da prestação. 

3. Todavia, modificado o período básico de cálculo pela Lei 

9.876/1999, apurado sobre todas as contribuições a partir de 1994 
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(as 80% melhores), já não haveria sentido na norma, pois inócua 

seria uma deliberada elevação dos salários-de-contribuição, uma 

vez ampliado, em bases tão abrangentes, o período a ser 

considerado. 

4. No cálculo de benefícios previdenciários concedidos após abril 

de 2003, devem ser somados os salários-de-contribuição das 

atividades exercidas concomitantemente, sem aplicação do art. 32, 

inclusive para períodos anteriores a 1º de abril de 2003, e com 

observação, por óbvio, do teto do salário-de-contribuição (art. 28, 

§5º, da Lei 8.212/91). 

5. No caso concreto, em face dos limites da infringência, fica 

assegurado o direito da parte autora, de adicionar os salários-de-

contribuição das atividades concomitantes, a partir da 

competência abril/2003, inclusive. 

(TRF4, EINF 5007039-68.2011.404.7003, TERCEIRA SEÇÃO, 

Relator OSNI CARDOSO FILHO, juntado aos autos em 

10/03/2016) 

E, conforme bem indicado pelo eminente Relator, também foi esse 

o entendimento uniformizado por esta Turma Nacional (PEDILEF 

50077235420114047112, JUIZ FEDERAL JOÃO BATISTA LAZZARI, TNU, 

DOU 09/10/2015 PÁGINAS 117/255), reafirmado, mais recentemente, na Sessão 

de 25/10/2017 (PEDILEF 50045176220164047207, FERNANDO MOREIRA 

GONCALVES - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO). 

Em síntese, o entendimento fundamenta-se na derrogação do art. 

32 da Lei 8.213/91 diante de legislação superveniente (notadamente, as Leis 

9.876/99 e 10.666/03). Dessa forma, não é o caso de se falar em 

inconstitucionalidade do art. 32, mas de interpretação da legislação federal, 

mediante resolução de antinomias. 

O Superior Tribunal de Justiça ainda não deliberou sobre a matéria 

com esse enfoque específico, não sendo possível afirmar que a uniformização 

desta Turma contrarie a jurisprudência daquela Egrégia Corte. 

No presente representativo de controvérsia, portanto, deve ser 

ratificada a uniformização desta Turma Nacional, no sentido de que: 

tendo o segurado que contribuiu em razão de atividades 

concomitantes implementado os requisitos ao benefício em data 

posterior a 01/04/2003, os salários-de-contribuição concomitantes 
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(anteriores e posteriores a 04/2003) serão somados e limitados ao 

teto. 

Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO 

AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. 

LUISA HICKEL GAMBA 

 

Juíza Federal 
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INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. ATIVIDADES 

CONCOMITANTES. ARTIGO 32 DA LEI 8.213/91. 

DERROGAÇÃO A PARTIR DE 01/04/2003. 

UNIFORMIZAÇÃO PRECEDENTE DA TNU. 

DESPROVIMENTO. 

1. Ratificada, em representativo da controvéria, a 

uniformização precedente desta Turma Nacional no sentido 

de que tendo o segurado que contribuiu em razão de 

atividades concomitantes implementado 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 (PEDILEF 

50077235420114047112, JUIZ FEDERAL JOÃO 

BATISTA LAZZARI, TNU, DOU 09/10/2015 PÁGINAS 

117/255). 

2. Derrogação do art. 32 da Lei 8.213/91, diante de 

legislação superveniente (notadamente, as Leis 9.876/99 e 

10.666/03). 

3. Incidente de uniformização conhecido e desprovido. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização, por maioria, vencido o 

relator, decidiu, por unanimidade, CONHECER e, por maioria, NEGAR 

PROVIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO, nos termos do voto 

divergente da Juíza Federal Luísa Hickel Gamba, vencido o Juiz Federal Relator 

e o Juiz Federal Atanair Nasser Ribeiro Lopes. 
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Brasília, 22 de fevereiro de 2018. 

 

LUISA HICKEL GAMBA 

Relatora do Acórdão 

 


