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I - RELATÓRIO 

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. RGPS. ART. 32 DA LEI Nº 
8.213/91. CÁLCULO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. 
ATIVIDADES CONCOMITANTES. Necessidade de 
alteração legislativa do dispositivo para que o fator 
previdenciário incida uma única vez e após a soma dos 
salários de contribuição das atividades concomitantes. 
Enquanto não sobrevém tal modificação, o INSS deve 
continuar adotando a atual sistemática, à luz do princípio 
da economicidade e por razões de segurança jurídica. 
Perspectivas de extinção do próprio fator previdenciário, a 
tornar sem objeto a discussão. 

Retornam a esta CONJUR/MPS os autos em que se discute a proposta 

de alteração do art. 32 da Lei nº 8.213/91, bem como qual deve ser a sistemática 

adotada enquanto não sobrevém a modificação legislativa em comento. 

2. Nos termos da última manifestação lavrada por esta CONJUR/MPS, o 

PARECER Nº 96/2012/CONJUR-MPS/CGU/AGU, aprovado pelo DESPACHO/ 

CONJUR/MPS Nº 130/2012, de 09.03.2012, nos termos do Despacho da Coordenação

Geral de Direito Previdenciário, este Órgão Jurídico concluiu favoravelmente à 

proposta de alteração do art. 32 da Lei nº 8.213/91, e entendeu que, mesmo enquanto 

não implementada tal modificação legislativa, no caso de atividades concomitantes,@ 
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quando o segurado não preenche os requisitos em todas as atividades, o salário de 

benefício deveria ser calculado com base na soma dos salários de contribuição das 

atividades, aplicando-se um fator previdenciário único e somente após tal soma. 

3. Na sequência, foi criado o dossiê auxiliar (SIPPS nº 351642968) apensado 

ao presente SIPPS nº 340983426 (e com conteúdo reproduzido às fls. 125-129-v. deste), 

tendo a Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Nacional do Seguro 

Social - PFE-INSS se posicionado por intermédio da NOTA Nº 392/DIVCONT/ 

CGMBEN/PFE-INSS/PGF/AGU (fls. 50-56), no sentido de devolver os autos a esta 

CONJUR/MPS para reavaliação das conclusões do referido opinativo. 

4. É o rela tório. 

II - ANÁLISE JURÍDICA 

5. Inicialmente, esclareça-se que o presente encaminhamento devolvendo 

os autos a este Órgão Jurídico deveu-se aos entendimentos mantidos entre a Diretoria 

de Benefícios - DIRBEN/INSS, a PFE-INSS e esta CONJUR/MPS, após as conversações 

a respeito das dificuldades, especialmente as de ordem operacional, envolvendo a 

aplicação da solução interpretativa sugerida por esta CONJUR/MPS no mencionado 

PARECER Nº 96/2012/CONJUR-MPS/CGU/AGU, no sentido de, até a aprovação da 

nova redação do art. 32 da Lei nº 8.213/91, deveria ser aplicado um fator 

previdenciário único após a soma dos salários de contribuição das atividades 

concomitantes. 

6. Considerando a relevância do assunto; a incerteza em torno de quando 

ocorrerá a aprovação da nova redação desejada para o art. 32; os possíveis impactos 

em termos de demandas de revisão de benefícios já concedidos; bem como os custos 

para as alterações dos sistemas operacionais do INSS - e que ocorreriam de forma 

precária e provisória nesse contexto-, acredita-se que a orientação no caso presente de~, 

fato merece outro desfecho, conforme se apresenta a seguir. V 
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7. Aqui, cabe lembrar que esta CONJUR/MPS igualmente afastou a 

alternativa cogitada pela Procuradoria Seccional Federal do INSS em Londrina no 

sentido de aplicar o fator previdenciário apenas à atividade principal, conforme os 

argumentos já expendidos por ocasião do Despacho da Coordenação-Geral de Direito 

Previdenciário que antecede o DESPACHO/CONJUR/MPS Nº 130/2012, de 09.03.2012. 

8. Isso porque, enquanto não ocorre a modificação legislativa desejada, a 

opção de que a PSF/INSS-Londrina lança mão, da mesma forma como a sugestão 

antes dada por esta CONJUR/MPS, implicaria necessidade de reprogramação precária 

e provisória dos sistemas operacionais do INSS, o que não se apresenta condizente 

com o princípio da economicidade e os imperativos de segurança jurídica. 

9. Nesse sentido, portanto, acredita-se que o mais adequado a ser feito pelo 

INSS parece ser aguardar a modificação legislativa tão desejada que trará a seguinte 

redação ao art. 32 em comento: 

Art. 32. O salário de benefício do segurado que contribuir em razão de 
atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários 
de contribuição das atividades exercidas no período básico de cálculo, 
observado o disposto no art. 29. 

10. Assim, em que pesem todas as críticas, incoerências e problemas já 

fartamente discutidos nos presentes autos a respeito da praxe que vem sendo adotada 

quanto ao art. 32 vigente, tem-se que o INSS deve continuar aplicando a atual 

sistemática de cálculo. em observância aos imperativos de segurança jurídica e para 

evitar modificações dos seus sistemas em caráter precário, provisório e contra o 

princípio da economicidade e da segurança jurídica. 

11. Adicionalmente, a corroborar a recomendação ora feita, igualmente 

deve-se registrar que estão em avançadas instâncias as negociações e debates para a 

extinção do próprio fator previdenciário, 

tornar sem objeto a presente discussão. 

o que indiscutivelmente redundaria em(9L 
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III - CONCLUSÃO: 

Ante o exposto, a Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência 

Social, no exercício da atribuição prevista no art. 11 da Lei Complementar nº 73/1993, 

conclui sua análise no sentido de recomendar que o INSS continue adotando a atual 

sistemática na aplicação do art. 32 da Lei nº 8.213/91, abstendo-se de promover 

qualquer alteração provisória ou precária em seus sistemas operacionais, seja para 

aguardar a nova redação a ser dada ao dispositivo legal, garantindo maior segurança 

jurídica, seja em razão das grandes perspectivas de revogação do próprio fator 

previdenciário, de forma a considerar superada a solução interpretativa anteriormente 

sugerida por esta CONJUR/MPS no PARECER Nº 96/2012/CONJUR-MPS/CGU/ AGU. 

Na sequência, remetam-se os autos SPPS/MPS, apenas para ciência da 

presente manifestação, e, na sequência, encaminhem-se os autos para a DIRBEN/INSS, 

com sugestão de arquivamento dos autos. 

Brasília, 16 de novembro de 2012. 

\~~ 
ROBERTA SIMÕES NASCIMENTO 
Consultora Jurídica Substituta /MPS 
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