NA PRÁTICA
Jusprev III e V: Cálculo das ações revisionais pelo art. 29,II: utilização
dos 80% maiores salários de contribuição atualizados
Situação: Aplica-se a todos os benefícios por
incapacidade (31, 32, 91, 94) ou equivalentes
(21, 54) concedidos com base na Lei 8.213, a
partir das alterações introduzidas pela Lei 9.876
(nov/1999).
O art. 29, II estabelece que os benefícios por incapacidade(31, 32, 91, 94), a pensão
por morte(21) e o auxílio-reclusão(54), terão o
salário de benefício calculado com base na média dos 80% maiores salários de contribuição,
não estabelecendo um divisor mínimo para esta
média. Este afastamento do divisor mínimo
também ocorria na redação original da lei 8.213,
onde estas espécies de benefício não tinham
divisor mínimo, ao passo que as aposentadorias
por idade (41), por tempo de contribuição(42) e
especial(46) tinham o divisor mínimo de 24 meses, caso o número de contribuições nos 48 meses anteriores a DER/DIB fosse inferior a 24.
Na redação dada pela Lei 9.876, o divisor mínimo passou a ser de 60% do número de
meses transcorridos entre julho de 1994 e a data
de entrada do requerimento (DER).
No caso das aposentadorias por idade
garantidas pela lei 10.666/03, contudo, há decisões entendendo que o divisor mínimo não se
aplica à espécie de benefício e, portanto, quando
o número de contribuições for inferior a 60% do
número de meses transcorridos entre julho de
1994 e a DER, o salário de benefício será calculado com base em uma média aritmética simples, onde o divisor será o número de contribuições existentes no PBC.

Documentos necessários ao cálculo: Dependendo do entendimento do juízo, basta a carta de
concessão / memória de cálculo para elaborar a
revisão, uma vez que os salários de contribuição
não estão sendo contestados. Para outros magistrados, pode ser necessário reconstituir a relação
de salários de contribuição a partir de uma pesquisa no CNIS.
Caso a sentença seja ilíquida, determinando ao INSS que proceda a revisão, sem indicar o valor da RMI revista a ser implantada,
abre-se a possibilidade da autarquia rever administrativamente a relação de salários de contribuição utilizada, o que, em muitos casos, faz
com que a revisão pelo art.29,II torne-se desvantajosa ao segurado.
Caso a sentença seja líquida e o cálculo que se está fazendo sirva para condenação, é
importante definir com o juízo se é para ser utilizada a relação de salários de contribuição que
consta no cálculo original ou se é para fazer o
cálculo utilizando uma relação atualizada, obtida no CNIS, uma vez que o INSS, pode, administrativamente, rever os salários de contribuição.
Como calcular no Jusprev: este cálculo será
partido em dois: primeiro será calculada a RMI
devida, no Jusprev V, em 5 passos. Depois será
calculado o montante devido e o valor da renda
mensal atual devida no Jusprev III, em 3 passos.

1ª Parte: Cálculo da RMI Revista no Jusprev V em 5 passos
1) Preencha os dados de quem faz o cálculo:

•

•
•

Salvar em: indica a pasta onde os dados do cálculo serão salvos, para aproveitamento posterior. Pode ser definida uma pasta no servidor de arquivos, afim de
possibilitar o compartilhamento dos cálculos. Por padrão, o jusprev V tentará criar
e utilizar a pasta c:\jp5, todavia, em algumas configurações do MS Windows, não
será possível
Responsável: O nome de quem está elaborando o cálculo.
Cidade: O nome do município que aparecerá junto a data do cálculo

2) Preencha os dados do processo, segurado e benefício

.
• Número do Processo: no formato xxxx.xx.xx.xxxxxx-x
• Ajuizamento: data de ajuizamento do processo
o Se for deixado em branco, o Jusprev V considerará o ajuizamento na data
do cálculo.
• Número do benefício: no formato xxx.xxx.xxx-x
• Espécie: código da espécie (Ex: 31, 21, 32)
• DER/DIB: data de início do benefício a ser revisto.
• RMI Admin: a Renda Mensal Inicial que aparece na carta de concessão.
o Se for deixado em branco, o Jusprev assumirá que o cálculo trata de uma
concessão.
o Se for preenchido, o JUsprev assumirá que o cálculo trata de uma revisão.
• Nome do beneficiário: nome do titular do benefício
• Data de nascimento: só é relevante para as espécies 41 e 42
• Citação: Data de citação do processo, se houver.
o Se for preenchido  o cálculo incluirá juros a partir da citação, determinando que o cálculo se destina a condenação / liquidação. As diferenças são
apuradas até a competência atual.
o Se for deixado em branco  o cálculo não incluirá juros, determinando
que se trata de apuração do valor da causa. As diferenças são apuradas até o
mês do ajuizamento.
• Sexo: informe M (masculino) ou F (feminino). Só é relevante para as espécies 41 e
42.
• Forçar fator de transição: informe S (sim) ou N (não). Se aplica apenas as espécies
41 e 42.

3) Preencha os salários de contribuição

•
•

•

Lance todos os salários de contribuição, desde julho de 1994(inclusive) até o mês anterior ao de início do benefício (PBC).
Caso o segurado tenha recebido algum benefício ao longo do PBC, o Jusprev V converte os benefícios recebidos em salários de contribuição, bastando informar os dados
do benefício, na tabela correspondente.

o NB: Número do benefício no formato xxx.xxx.xxx-x.
o Espécie: Esta tabela aceita:
 31  auxílio-doença
 80  salário-maternidade
 91  auxílio-doença por acidente
 94  auxílio-acidente
o DIB: Data de início do benefício (qualquer data a partir de 01.07.1994)
o DCB: Data de cessação do benefício
o SB: Salário de benefício
o RMI: Renda mensal inicial
o IExced: coeficiente teto, se houver.

4) Clique o botão calcular e imprimir VC

5) Finalização do cálculo da RMI devida
Após clicar em “Calcular e imprimir VC”, aparece a mensagem de cálculo pronto:

Ao clicar o botão OK, a impressão do cálculo irá começar.
O jusprev V imprime sete documentos:
1) Resumo
2) Diferenças
3) Cálculo do tempo de serviço
4) Cálculo da RMI com base nos 80% maiores salários de contribuição até a DER
5) Cálculo da RMi com base em 36 salários de contribuição (DPL)
6) Cálculo da RMI com base em 36 salários de contribuição (EC20)
7) Relação de salários de contribuição para conferência.
No FreePDF, somente o 4º documento é relevante, os demais devem ser desprezados. Embora o
presente tutorial não seja específico sobre o FreePDF, segue uma breve descrição do procedimento
para desprezar documentos na fila de impressão.Para desprezar documentos, siga os passos abaixo
1) Observe na tela do FreePDF que ele está informando a existência de outros 6 documentos na fila, portanto, o documento ativo é o resumo.

2) Para excluir o documento ativo (resumo), clique no [x] no canto superior direito da janela:

3) Aparece a janela de confirmação de exclusão. Clique em [Sim]

4) O resumo foi excluído, agora o FreePDF diz que há 5 documentos na fila, o que indica
que o documento ativo é o de diferenças.

5) Repita a exclusão até que apareça a mensagem de “Mais 3 documentos na fila”:

6) Nesta tela, clique em [Salvar Como...] para salvar o cálculo da RMI com base na média
dos 80% maiores salários de contribuição.
7) Despreze os três documentos restantes.
Ao final da Impressão, o Jusprev V exibe uma janela com a localização e nome do arquivo
com os dados do cálculo. ANOTE ESTA INFORMAÇÂO PARA ABRIR NO JUSPREV III

2ª Parte: Cálculo das diferenças no Jusprev III em 3 passos
1) Abra o arquivo TXT salvo pelo Jusprev V:
a. Clique o botão [ Abrir um cálculo Salvo]

b. Selecione o arquivo e clique duas vezes sobre ele

c. Clique o botão [2.1.1. Revisão de benefício de qualquer espécie]

2) Complete os dados faltantes e clique o botão [Calcular]:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campo 5: Nome do Autor: Nome do segurado.
Campo 6: Data do ajuizamento.
Campo 7: Data da citação, se houver
Os campos 12 a 16 dependem do entendimento do juízo.
Campo 19: DIB do benefício
Campo 21: RIM devida: é aquela que foi calculada no jusprev V.
Campo 23: DCB: Caso o benefício já tenha sido cessado, situação comum em ações do
art.29,II, informe aqui a DCB do benefício.
Campo 26: Preencha com a mesma data do campo 19
Campo 28: RMI recebida: é aquela que consta na carta de concessão do benefício
Campo 30: Preencha com a mesma data do campo 23, se houver.

3) Finalização do cálculo
Após clicar em “Calcular”, aparece a caixa de seleção da impressora. O jusprev III imprime dois
documentos:
8) Resumo
9) Diferenças
Na primeira vez que a tela do FreePDF aparece, clique em “Adicionar ao próximo”. Na segudna
vez que a tela do freepdf aparece, clique em “Salvar Como...”, e salve o cálculo das diferenças.

