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Projeto Jusprev de Descentralização de Cálculos
1. Configurar o Microsoft Excel:
1.1. Habilitar macros
De forma simples, macros são funções adicionadas ao MS Excel para resolver problemas
específicos (não solucionáveis pelas fórmulas matemáticas genéricas) e automatizar rotinas
repetitivas ou complexas. Pelo cálculo de tempo de serviço ser específico e complexo, o
Jusprev V requer a utilização de macros.
Antes de executar o Jusprev V, então, é necessário habilitar a execução de macros. Para
tanto, siga os passos abaixo:

•
•
•

•

•
•

•

Abra o Microsoft excel;
Expanda o menu
‘Ferramentas’;
Expanda a opção ‘Macro’;
Clique no título
‘Segurança’

Selecione o nível ‘Baixo’
ou ‘Médio’;
Clique em ‘OK’;
Feche o Microsoft Excel

ATENÇÃO: Definir o nível de segurança baixo torna a execução de macros automática,
mas aumenta a vulnerabilidade de seu sistema à aplicações mal-intencionadas.
Caso o seu sistema permaneça exposto a um ambiente inseguro, aconselha-se
definir o nível de segurança médio, ainda que, a cada vez que o Jusprev V for
aberto, seja necessário clicar sobre o botão Ativar Macros.
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1.2. Optar por cálculo manual
O MS Excel permite definir quando é feita a atualização de todos os valores das planilhas:
• Automático: A cada lançamento o MS Excel recalcula tudo;
• Manual: o recálculo somente é feito em momentos específicos ou quando solicitado
pelo usuário.
Em uma planilha que calcula o saldo de uma conta em banco, por exemplo, é útil que ela
atualize o saldo a cada lançamento de receita ou despesa, desta forma, o cálculo automático
é aconselhável.
Por outro lado, não faz sentido tentar calcular o tempo de serviço tendo lançado apenas a
data de início ou de término de um vínculo, nem, no caso de já ter lançado ambas as datas,
sem ter informado qual o tipo de vínculo, se comum ou especial, se reconhecido pelo INSS
ou pedido pelo autor. Assim, pela forma como foi concebido o cálculo, é adequado ao
Jusprev V utilizar o cálculo manual.
Caso não seja feita a opção pelo cálculo manual, o Jusprev V continuará
funcionando, mas face a constante atualização de toda a planilha que o Excel
fará, o tempo de conclusão do cálculo aumentará exponencialmente,
passando do normal, que é de alguns segundos, para, em casos excepcionais,
vários minutos.
Antes de executar o Jusprev V, então, é necessário optar pelo cálculo manual. Para tanto,
siga os passos abaixo:

•

Abra o Microsoft excel;
Expanda o menu
‘Ferramentas’;
Clique no título ‘Opções’

•

Clique na aba ‘Cálculos’

•
•

Clique na opção ‘Manual’
Clique em ‘OK’;
Feche o Microsoft Excel

•
•

•
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2. Acessar o Jusprev III
2.1. Abrir o Jusprev III
Para abrir o Jusprev III acesse a página WEB do Juizado Especial Federal Previdenciário de
Caxias do Sul pela URL:
http://www.jfrs.gov.br/sjrs/caxjp01/

•
•
•

Abra o seu navegador WEB;
Acesse a página do Juizado
Clique sobre o Link Jusprev
III

•

Role a página para baixo e
clique sobre o Link ‘Acesso
ao Jusprev III’

•
•

Clique na opção ‘Abrir’
Desejando, marque a opção
‘Memorizar...’;
Clique em ‘OK’ e o Jusprev
V abrirá o Microsoft Excel

•

Projeto Jusprev de Descentralização de Cálculos
2.1.1. Por quê não salvar o Jusprev no próprio micro?
O Jusprev está em constante atualização:
• para corrigir eventuais problemas diagnosticados;
• para atualizar índices, tabelas e dados internos;
• para tornar suas rotinas mais simples e rápidas;
• para refinar e aumentar a precisão dos resultados obtidos;
• para incluir novas funcionalidades;
• para melhorar a tolerância e o tratamento de erros;
• para melhorar a interface com o usuário, etc.
Ao realizar o download do Jusprev, salvá-lo em um disco local e utilizá-lo a partir do próprio
microcomputador, o usuário passa a não tirar proveito de todas as melhorias feitas após o
download, e, mais grave, com o passar do tempo a sua versão torna-se obsoleta a ponto de gerar
cálculos errados.
Há situações em que o acesso à Internet é impossível ou lento, a ponto de inviabilizar abrir o
Jusprev V diretamente do servidor, a cada utilização. Nestas ocasiões justifica-se trabalhar com
uma cópia local do Jusprev, mas, ressalta-se, desde que provisoriamente, pois corre-se o risco de
gerar um cálculo errado.
Assim, se o usuário entender que em seu caso é necessário ter uma cópia local do Jusprev ,
alerta-se que deve atualizá-la diariamente ou, no mínimo, a cada semana.
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3. O Jusprev III
O Jusprev III é apresentado como um formulário a ser preenchido, sendo que, para o cálculo do
valor da causa, poucos campos são fundamentais. As opções gerais do usuário podem ser salvas,
de forma que a cada nova utilização são recuperadas, dispensando seu preenchimento.

3.1. Aplicações do Jusprev III
3.1.1. Pedidos atendidos:
O jusprev III está apto a calcular o valor da causa para os seguintes casos:
• Concessão de pensão por morte, desde que derivada de outro benefício;
• Concessão de auxílio doença, desde que derivado de outro benefício;
• Concessão de aposentadoria por invalidez, desde que derivada de outro benefício;
• Concessão de auxílio reclusão, desde que derivado de outro benefício;
• Concessão de aposentadoria por idade concedida para segurados especiais
(Aposentadoria por idade RURAL), que tem seu valor vinculado ao salário mínimo;
• Revisão, por acréscimo no tempo de serviço, de Aposentadoria por idade urbana
concedida antes de 29.11.1999;
• Revisão, por acréscimo no tempo de serviço, de Aposentadoria por tempo de
contribuição concedida antes de 17.12.1998;
• Restabelecimento de qualquer espécie de benefício;
• Conversão de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, pensão por morte ou
auxílio reclusão;
• Desaposentação com restituição ao INSS dos valores recebidos a título do benefício
renunciado.
• Desconto de valores recebidos.
• Apuração das diferenças devidas por revisão de matéria de direito, dentre as quais:
o Súmula 02 do TRF da 4a Região;
o IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%);
o Correção do MVT pelo INPC;
o Buraco negro
o Afastamento do teto na evolução da renda mensal, a fim de obter diferenças a
partir das Emendas Constitucionais 20 e 41.

Projeto Jusprev de Descentralização de Cálculos
3.2. Interface gráfica
3.2.1. Menu
A tela de Menu do Jusprev III apresenta as principais opções ao usuário.

3.2.1.1 Barra de Título

A barra de título mostra a versão (2.3) do Jusprev III e a data (23.02.2011) da última revisão
(.5). A versão (2.3) muda quando há uma alteração significativa na aparência ou no
funcionamento, como, por exemplo, quando são acrescidas novas funções. Já a revisão é
alterada quando são procedidas correções, ajustes ou ainda quando são feitas alterações sutis na
aparência ou no funcionamento. A mera atualização de índices de correção monetária ou de
reajustes de benefícios não altera o número de versão/revisão do Jusprev.
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3.2.1.2 Botões amarelos – Cálculos sem desconto de valores recebidos

Não heverá desconto de valores recebidos, quando:
a) Concessão de Benefício de Qualquer Espécie
1. solicitado o benefício à Previdência, este foi negado;
2. concedido o benefício, este foi cancelado ou suspenso ANTES do primeiro pagamento.
Em ambos os casos, o INSS não efetivou qualquer pagamento ao segurado a título do
benefício que se procura alcançar através da ação judicial.
No primeiro caso, quando um benefício solicitado ã Previdência é negado, não há o cálculo
da Renda Mensal Inicial no processo administrativo. Normalmente este caso terá de ser
resolvido através do Jusprev V, que apura a RMI com base em seus elementos fundamentais:
salários de contribuição e vínculos. Há, porém, casos em que a RMI terá o valor de um salário
mínimo, dispensando a elaboração de seu cálculo:
1. Benefícios para segurado especial (rural);
2. Benefício assistencial;
3. Benefício com base em outro anterior (entre a DIB do anterior e a do benefício negado
não houve qualquer contribuição);
4. Benefício derivado de outro anterior (A DIB do benefício atual é o dia seguinte a DCB
do benefício originário – um sucede o outro);
5. Qualquer outra espécie, desde que todas as contribuições sejam no valor, ou muito
próximas ao valor de um salário mínimo (variação admitida de até 3%).
No segundo caso, quando um benefício chega a ser concedido mas é cancelado ou suspenso
antes do primeiro pagamento, há o cálculo da Renda Mensal Inicial no processo
administrativo e, portanto, caso a ação limite-se a questionar apenas o motivo do
cancelamento/suspensão, sem acrescentar nenhum novo vínculo ou conversão de tempo, nem
alterar os salários de contribuição considerados pelo INSS, então aquela RMI já calculada e
conhecida deverá ser usada na apuração das diferenças.
b) Concessão de Auxílio-Doença e posterior conversão em Aposentadoria por invalidez
Esta opção atende a situação específica em que o benefício negado é um auxílio-doença, que por
sua vez deveria ser convertido em outra espécie (aposentadoria por invalidez, auxílio reclusão
ou pensão por morte).
Para estabelecimento da Renda Mensal Inicial do auxílio-doença, aplica-se todo o exposto acima
enquanto que para a determinação da RMI do benefício derivado da conversão, o Jusprev aplica
sobre a renda do mês de conversão o fator 100/91.
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3.2.1.3 Botões azuis – Cálculos com desconto de valores recebidos

Haverá desconto de valores recebidos sempre que o INSS tenha efetuado qualquer pagamento
ao segurado a título do benefício que se questiona na ação judicial:
1. Revisão, quando o valor recebido for menor que o valor devido;
2. Restabelecimento, quando o INSS cessar ou suspender o benefício indevidamente;
3. Conversão, quando o INSS estiver pagando um auxílio-doença enquanto o devido seria
uma aposentadoria por invalidez;
4. Complementação, quando o INSS não estiver pagando o complemento de 25% por
necessidade de acompanhamento.
No caso de revisão, o jusprev III está apto a calcular as diferenças entre as rendas devida e paga
em duas situações:
a) Revisão de Benefício de qualquer espécie
A Data de início do benefício (DIB) deve ser igual ou posterior a 05.10.1988 e as rendas
mensais iniciais devida e paga devem ser conhecidas. Aplica-se a apuração de diferenças
relativas aos pedidos:
1. IRSM de fevereiro de 1994;
2. Alteração de coeficiente por cômputo/conversão de tempo de serviço de proporcional
para integral em aposentadorias por idade com DIB entre 05.10.1988 e 28.11.1999,
inclusive, ou por tempo de contribuição com DIB entre 05.10.1988 e 16.12.1998,
inclusive;
3. Quando o INSS está pagando um auxílio-doença enquanto o correto seria ter pago
aposentadoria por invalidez desde a concessão.
b) Revisão de benefício com base na renda atual
A revisão de benefício com base na renda atual aplica-se a:
•
•

Benefícios com DIB anterior a 05.10.1988, revisados por qualquer matéria;
Alteração de coeficiente por cômputo/conversão de tempo de serviço de proporcional
para proporcional, em aposentadorias por idade com DIB entre 05.10.1988 e 28.11.1999,
inclusive, ou aposentadorias por tempo de contribuição com DIB entre 05.10.1988 e
16.12.1998, ,inclusive;
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Desde que se tenha conhecimento de um dos seguintes pares de argumento:
o Coeficientes (original e revisto), quando a revisão tratar de aumento do
coeficiente por cômputo/conversão de tempo de serviço;
o Rendas Mensais Iniciais (RMIs original e revista), quando a revisão tratar de
qualquer assunto e ambas as RMIs forem conhecidas.
c) Restabelecimento de benefício de qualquer espécie
O restabelecimento ocorre em duas situações distintas:
1. O INSS, após algum tempo pagando o benefício concedido, examina-o e considera que o
ato de concessão foi irregular, suspendendo o pagamento do benefício. Esta suspensão
pode ocorrer em qualquer espécie de benefício.
2. O INSS concede um benefício temporário (auxílio-doença) e, após algum tempo
pagando o benefício, considera o segurado apto ao trabalho, cessando o benefício.
Em qualquer das hipóteses acima, a ação judicial questiona o motivo da suspensão ou cessação
do benefício, em nenhum momento propondo alteração nos elementos que fundamentaram a
concessão. Isto significa que, caso o INSS tenha suspenso uma aposentadoria por tempo de
contribuição por considerar irregular o cômputo de um determinado vínculo, a ação judicial
procura apenas e nada a mais ou a menos que o reconhecimento daquele vínculo específico. Do
mesmo modo, caso o INSS tenha cessado prematuramente um determinado auxílio-doença, a
ação proposta visa unicamente alterar a data de cessação para um dia posterior, ainda que esta
seja no futuro, indeterminada por época do ajuizamento.
Em nenhuma das hipóteses de restabelecimento admite-se a alteração da Renda Mensal
Inicial e, por esta razão, serão sempre iguais a RMI devida e a RMI recebida.
d) Restabelecimento de auxílio-doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez
Neste caso o INSS pagou o auxílio-doença até uma determinada data, sendo que, na ação
judicial, pretende-se provar que o autor, além de manter-se incapacitado além da data em que o
INSS cessou o benefício, o seu quadro de saúde deteriorou-se a ponto de ser devida a
aposentadoria por invalidez.
A data de conversão em aposentadoria por invalidez pode ser:
1. Qualquer dia posterior a DIB do auxílio-doença e a data de cessação do benefício (DCB)
estabelecida pelo INSS, desde que o autor possa provar por meio de atestado/laudo
médico, exames, etc.
2. Qualquer dia entre a data de cessação do benefício (DCB) estabelecida pelo INSS e o
ajuizamento da ação, desde que o autor possa provar por meio de atestado/laudo médico,
exames, etc.
3. A data de ajuizamento da ação, se a conversão em aposentadoria por invalidez depender
do resultado da perícia feita no curso da ação.
Novamente, a ação questiona a cessação do benefício e eventualmente sua conversão em
aposentadoria por invalidez. As Rendas Mensais Iniciais, devida e recebida, serão sempre
iguais, uma vez que neste tipo de ação não se questiona o valor do benefício.
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3.2.1.4 Botão verde – Cálculo de desconto de benefício recebido

Há casos em que é preciso descontar vários benefícios recebidos inacumuláveis com o benefício
devido pelo INSS ao segurado. De forma simples, o Jusprev III permite o desconto de apenas
um benefício recebido. Para os demais, é necessário fazer o cálculo do montante a devolver ou
descontar utilizando esta opção do Jusprev III.
3.2.1.5 Botões de comando

Os comandos disponíveis na tela de menu são:
1. Abrir um cálculo salvo, usado para acessar um cálculo feito em momento anterior;
2. Manual, para acessar a página do Jusprev III;
3. Configurar padrões, permite salvar as preferências do usuário no microcomputador;
4. Manutenção, somente disponível para os usuários internos da JF;
5. Sair, para finalizar o Jusprev III.
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3.2.2 Configurar Padrões

Permite salvar no microcomputador, para que sejam restauradas a cada vez que o jusprev III seja
utilizado, as preferências do usuário, como nome, cidade, juros, correção monetária, limitador da
renda mensal ao teto, tipo de vara onde tramita o processo, pasta para salvar os dados do cálculo
e limite para cômputo das diferenças.
É muito importante que as configurações padrão sejam salvas, para evitar distorções ou
inadequações dos cálculos feitos.
Os valores acima exemplificados, atendem as
necessidades da maioria dos juizados especiais, incluindo, especialmente, o 3º JEF Cível e
Previdenciário de Caxias do Sul.
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4. Cálculo do Valor da Causa
O cálculo do valor da causa é a apuração do valor da renda e das diferenças, levando-se em
conta o efeito financeiro máximo do direito pedido.

4.1 O que compõe o valor da causa
O valor da causa é composto de parcelas vencidas até o ajuizamento da ação e as vincendas a
partir do ajuizamento da ação, o que pode variar de acordo com o entendimento de cada juízo.
No caso do JEF Previdenciário de Caxias do Sul, as parcelas vencidas são aquelas
computadas até o último dia do mês anterior ao ajuizamento. A fração entre o primeiro
dia do mês e o dia efetivo de ingresso da ação não é considerada vencida.
As parcelas vincendas são aquelas devidas a partir do ingresso da ação. Caso o benefício seja de
duração indeterminada, computam-se as diferenças projetadas de 12 meses, caso o benefício
tenha duração certa e sua cessação esteja prevista para algum momento dentro dos doze meses
corridos a partir do ajuizamento, as vincendas corresponderão ao montante projetado entre o
ajuizamento e esta data prevista de cessação do benefício.
No caso do JEF Previdenciário de Caxias do Sul, as parcelas vincendas serão sempre doze
parcelas contadas a partir do primeiro dia do mês de ajuizamento da ação e este montante
de vincendas soma-se ao de parcelas vencidas para que seja apurada a renúncia efetiva.
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4.2 Cálculo de Concessões de benefício de qualquer espécie
4.2.1 Concessão de benefício para segurado especial (rural)

•

O campo (3) Atualizar valores até terá sempre o mês e ano de ajuizamento da ação. Caso
a ação ainda não exista, o campo será preenchido com o mês e ano atuais;
O campo (18) Espécie, será mudado para o valor “Mínimo”;

•
•

O campo (19) DIB terá o dia, mês e ano de início do benefício;
O campo (21) RMI terá sempre o valor de um salário mínimo ;

•

Os demais campos são informativos, salientando que o campo (5) Nome do autor é obrigatório
para identificar que o cálculo corresponde à pessoa e os campos (4) Número do Processo e (6)
Data do ajuizamento devem ser preenchidos sempre que existir.
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4.2.2 Concessão de benefício assistencial

•

O campo (3) Atualizar valores até terá sempre o mês e ano de ajuizamento da ação. Caso
a ação ainda não exista, o campo será preenchido com o mês e ano atuais;
O campo (18) Espécie, será mudado para o valor “Assistencial”;

•
•

O campo (19) DIB terá o dia, mês e ano de início do benefício;
O campo (21) RMI terá sempre o valor de um salário mínimo;

•

Os demais campos são informativos, salientando que o campo (5) Nome do autor é obrigatório
para identificar que o cálculo corresponde à pessoa e os campos (4) Número do Processo e (6)
Data do ajuizamento devem ser preenchidos sempre que existir.
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4.2.3 Concessão de benefício de qualquer espécie com RMI no Mínimo
Calcular uma concessão com RMI igual ao valor de um salário mínimo requer a certeza de
que todas as contribuições foram feitas sobre um salário mínimo ou sobre valores muito
próximos ao salário mínimo.

•

O campo (3) Atualizar valores até terá sempre o mês e ano de ajuizamento da ação. Caso
a ação ainda não exista, o campo será preenchido com o mês e ano atuais;
O campo (18) Espécie, será mudado para o valor “Normal”;

•
•

O campo (19) DIB terá o dia, mês e ano de início do benefício;
O campo (21) RMI terá o valor de um salário mínimo;

•

Os demais campos são informativos, salientando que o campo (5) Nome do autor é obrigatório
para identificar que o cálculo corresponde à pessoa e os campos (4) Número do Processo e (6)
Data do ajuizamento devem ser preenchidos sempre que existir.
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4.2.4 Concessão de benefício com base em benefício anterior
Calcular uma concessão com RMI com base em benefício anterior requer a certeza de que
entre a DIB do benefício anterior e a DIB do benefício atual NÃO HOUVE SEQUER UM
ÚNICO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO.
•
•

•
•

O campo (3) Atualizar valores até terá sempre o mês e ano de ajuizamento da ação. Caso
a ação ainda não exista, o campo será preenchido com o mês e ano atuais;
O campo (18) Espécie, será mudado para o valor “Normal”;

O campo (19) DIB terá o dia, mês e ano de início do benefício;
O campo (21) RMI terá o valor da Renda Mensal do benefício anterior atualizada até a
DIB do benefício atual. Utilize a aplicação Renda Atual, disponível na página de
programas de cálculo em http://www.jfrs.jus.br para calcular este valor. Atenção:
Considerar a última renda do benefício anterior como RMI do benefício atual é arriscado
na medida em que pode ter havido um reajuste nos benefícios entre a DCB do benefício
anterior e a DIB do benefício atual;

Os demais campos são informativos, salientando que o campo (5) Nome do autor é obrigatório
para identificar que o cálculo corresponde à pessoa e os campos (4) Número do Processo e (6)
Data do ajuizamento devem ser preenchidos sempre que existir.
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4.2.5 Concessão de benefício derivado de um benefício anterior
A concessão de um benefício derivado de um benefício anterior, pressupõe uma vinculação
entre originário e derivado. É o caso de uma pensão por morte que sucede um outro benefício
qualquer, que era recebido pelo segurado falecido, ou um auxílio-doença que sucede outro, pela
mesma causa.
Calcular uma concessão de benefício derivado de um anterior requer a certeza de que
entre a DIB do benefício anterior e a DIB do benefício atual NÃO HOUVE SEQUER UM
ÚNICO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, pois, havendo, a RMI deverá ser
calculada pelo Jusprev V.
•
•

•
•
•

O campo (3) Atualizar valores até terá sempre o mês e ano de ajuizamento da ação. Caso
a ação ainda não exista, o campo será preenchido com o mês e ano atuais;
O campo (18) Espécie, será mudado para o valor “Normal”;

O campo (19) DIB terá o dia, mês e ano de início do benefício;
O campo (20) DIB Anterior terá a DIB do benefício anterior para ser tomado de base
para o primeiro reajuste;
O campo (21) RMI terá o valor da Renda Mensal do benefício anterior atualizada até a
DIB do benefício atual. Utilize a aplicação Renda Atual, disponível na página do juizado
para calcular este valor. Atenção: Considerar a última renda do benefício anterior como
RMI do benefício atual é arriscado na medida em que pode ter havido um reajuste nos
benefícios entre a DCB do benefício anterior e a DIB do benefício atual;

Os demais campos são informativos, salientando que o campo (5) Nome do autor é obrigatório
para identificar que o cálculo corresponde à pessoa e os campos (4) Número do Processo e (6)
Data do ajuizamento devem ser preenchidos sempre que existir.
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4.2.6. Concessão de auxílio-doença e posterior conversão em aposentadoria por
invalidez
Calcular uma concessão com RMI com base em benefício anterior requer a certeza de que
entre a DIB do benefício anterior e a DIB do benefício atual NÃO HOUVE SEQUER UM
ÚNICO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO.
ATENÇÃO: Este cálculo não se aplica a benefícios concedidos no valor de um salário
mínimo, uma vez que neste caso a aplicação do fator de conversão (100/91) gerará um
erro.
•
•

•
•

•

O campo (3) Atualizar valores até terá sempre o mês e ano de ajuizamento da ação. Caso
a ação ainda não exista, o campo será preenchido com o mês e ano atuais;
O campo (18) Espécie, será mudado para o valor “Normal”;

O campo (19) DIB terá o dia, mês e ano de início do benefício;
O campo (21) RMI terá o valor da Renda Mensal do benefício anterior atualizada até a
DIB do benefício atual. Utilize a aplicação Renda Atual, disponível na página do juizado
para calcular este valor. Atenção: Considerar a última renda do benefício anterior como
RMI do benefício atual é arriscado na medida em que pode ter havido um reajuste nos
benefícios entre a DCB do benefício anterior e a DIB do benefício atual;
O campo (24) Data de conversão em aposentadoria por invalidez. Nesta data será
aplicado o fator de conversão (100/91).

Os demais campos são informativos, salientando que o campo (5) Nome do autor é obrigatório
para identificar se o cálculo corresponde ã pessoa e os campos (4) Número do Processo e (6)
Data do ajuizamento devem ser preenchidos sempre que existir.
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4.2.6 Variáveis especiais em concessões
4.2.6.1 Data de cancelamento do benefício devido
O campo (23) deve ser preenchido quando pretende-se determinar um dia exato para o
encerramento do benefício. Isto ocorre quando:
• O titular do benefício que está sendo calculado faleceu. Neste caso, a DCB será a data do
óbito;
• Deseja-se apurar diferenças somente até o dia anterior a DIB de um outro benefício
recebido pelo segurado.

4.2.6.2 Coeficiente teto devido
O campo (22) deve ser preenchido quando houver limitação da média dos salários de
contribuição ao teto para determinação do salário de benefício. Este campo raramente terá
utilidade prática.
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4.3 Revisão de benefícios
4.3.1 Revisão de benefício de qualquer espécie
A revisão de benefício de qualquer espécie aplica-se a:
1. Aposentadoria por idade concedida entre 05.10.1988 e 28.11.1999, quando, por
acréscimo no tempo de serviço, o benefício passar de proporcional a integral;\
2. Aposentadoria por tempo de contribuição concedida entre 05.10.1988 e
16.12.1998, quando, por acréscimo no tempo de serviço, o benefício passar de
proporcional a integral;
3. Qualquer benefício revisto por matéria de direito, como IRSM, ou de fato
(alteração nos salários de contribuição) com DIB entre 05.10.1988 e 16.12.1998,
no caso de aposentadoria por tempo de contribuição ou com DIB entre
05.10.1988 e 28.11.1999 para as demais espécies.
• O campo (3) Atualizar valores até terá sempre o mês e ano de ajuizamento da ação. Caso
a ação ainda não exista, o campo será preenchido com o mês e ano atuais;
• O campo (19) DIB terá o dia, mês e ano de início do benefício;
• O campo (20) DIB Anterior terá a DIB do benefício anterior para ser tomado de base
para o primeiro reajuste;
• O campo (21) RMI devida:
Nos casos 1 e 2, a RMI devida será o salário de benefício constante na memória de
cálculo obtida na Internet ou em um CONBAS atualizado.
No caso 3, a RMI devida será aquela obtida pela revisão aplicada ao benefício.
• O campo (26) DIB: utilize o botão [Usar 19] para repetir o valor do campo 19.
• Campo (28) RMI recebida: será aquela será o salário de benefício constante na memória
de cálculo obtida na Internet ou em um CONBAS atualizado.
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Os demais campos são informativos, salientando que o campo (5) Nome do autor é obrigatório
para identificar que o cálculo corresponde à pessoa e os campos (4) Número do Processo e (6)
Data do ajuizamento devem ser preenchidos sempre que existir.

4.3.2 Revisão de benefício com base na Renda Atual
A revisão de benefício com base na renda atual aplica-se a:
•
•

Benefícios com DIB anterior a 05.10.1988, revisados por qualquer matéria;
Alteração de coeficiente por cômputo/conversão de tempo de serviço de proporcional
para proporcional, em aposentadorias por idade com DIB entre 05.10.1988 e 28.11.1999,
inclusive, ou aposentadorias por tempo de contribuição com DIB entre 05.10.1988 e
16.12.1998, ,inclusive;

Desde que se tenha conhecimento de um dos seguintes pares de argumento:
o Coeficientes (original e revisto), quando a revisão tratar de aumento do
coeficiente por cômputo/conversão de tempo de serviço;
o Rendas Mensais Iniciais (RMIs original e revista), quando a revisão tratar de
qualquer assunto e ambas as RMIs forem conhecidas.
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4.3.2.1 Revisão com base na Renda Atual – RMIs conhecidas

•
•
•
•
•
•

O campo (3) Atualizar valores até terá sempre o mês e ano de ajuizamento da ação. Caso
a ação ainda não exista, o campo será preenchido com o mês e ano atuais;
O campo (19) DIB terá o dia, mês e ano de início do benefício,inclusive se for anterior a
05.10.1988;
O campo (35) Renda Atual, terá o valor da Renda Mensal de um mês próximo ao
ajuizamento;
O campo (36) Competência atual, terá a data correspondente a renda atual informada,
seguindo o formato 01/mm/aaaa;
O campo (39) RMI paga, terá o valor original (recebido) da RMI;
O campo (40) RMI revista, terá o valor devido da RMI;

Os demais campos são informativos, salientando que o campo (5) Nome do autor é obrigatório
para identificar se o cálculo corresponde ã pessoa e os campos (4) Número do Processo e (6)
Data do ajuizamento devem ser preenchidos sempre que existir.
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4.3.2.2 Revisão com base na Renda Atual – coeficientes conhecidos

•
•
•
•
•
•

O campo (3) Atualizar valores até terá sempre o mês e ano de ajuizamento da ação. Caso
a ação ainda não exista, o campo será preenchido com o mês e ano atuais;
O campo (19) DIB terá o dia, mês e ano de início do benefício,inclusive se for anterior a
05.10.1988;
O campo (35) Renda Atual, terá o valor da Renda Mensal de um mês próximo ao
ajuizamento;
O campo (36) Competência atual, terá a data correspondente a renda atual informada,
seguindo o formato 01/mm/aaaa;
O campo (37) coeficiente pago, terá o valor original (recebido) da do coeficiente;
O campo (38) coeficiente revisto, terá o valor devido do coeficiente;

Os demais campos são informativos, salientando que o campo (5) Nome do autor é obrigatório
para identificar se o cálculo corresponde ã pessoa e os campos (4) Número do Processo e (6)
Data do ajuizamento devem ser preenchidos sempre que existir.
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4.4 Restabelecimento de benefícios
O que se discute em um pedido de restabelecimento é a data em que o benefício deve ser
cessado, uma vez que se entende que o INSS interrompeu o pagamento indevidamente. Como
não é valor do benefício que está sendo discutido, os campos (21) e (28), referentes à renda terão
valores iguais.
Todas as informações necessárias podem ser colhidas no CONBAS do benefício que está sendo
restabelecido. Na ausência do CONBAS, a DIB (19) e RMI (21 e 28) podem ser obtidas na
internet, por meio de pesquisa da memória de cálculo/ carta de concessão. Já a DCB recebido
(30) pode ser obtido no detalhamento do último histórico de crédito, também na página do
MPAS (www.mpas.gov.br).
Em caso de restabelecimento e posterior conversão em aposentadoria por invalidez, a data de
conversão(24) será definida pelo autor, podendo ser qualquer dia entre a DIB (19) e a data do
ajuizamento, se houver laudo/exame que forneça uma data do agravamento da doença. Caso a
conversão dependa exclusivamente da perícia feita no curso da ação, a data de conversão
NECESSARIAMENTE deverá ser igual a data de ajuizamento, caso a ação já exista, ou o dia
primeiro do mês atual, caso o autor ainda não tenha ingressado com a ação.
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4.4.1 Restabelecimento de benefício de qualquer espécie
•
•
•
•
•
•
•

O campo (3) Atualizar valores até terá sempre o mês e ano de ajuizamento da ação. Caso
a ação ainda não exista, o campo será preenchido com o mês e ano atuais;
O campo (19) DIB terá o dia, mês e ano de início do benefício;
O campo (21) RMI devida: será aquela será o salário de benefício constante na memória
de cálculo obtida na Internet ou em um CONBAS atualizado;
O campo (26) DIB recebida: será igual ao campo 19 use o botão [Usar 19];
O campo (28) RMI recebida: será igual ao campo 21 use o botão [Usar 21];
O campo (30) DCB recebido: será o dia em que o benefício deixou de ser pago pelo
INSS;
O campo (31) Motivo da cessação: será a razão pela qual o INSS deixou de pagar o
benefício (Cessação ou Suspensão);

Os demais campos são informativos, salientando que o campo (5) Nome do autor é obrigatório
para identificar que o cálculo corresponde à pessoa e os campos (4) Número do Processo e (6)
Data do ajuizamento devem ser preenchidos sempre que existir.
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4.4.2 Restabelecimento de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por
invaldiez
•
•
•
•
•
•
•
•

O campo (3) Atualizar valores até terá sempre o mês e ano de ajuizamento da ação. Caso
a ação ainda não exista, o campo será preenchido com o mês e ano atuais;
O campo (19) DIB terá o dia, mês e ano de início do benefício;
O campo (21) RMI devida: será aquela será o salário de benefício constante na memória
de cálculo obtida na Internet ou em um CONBAS atualizado;
O campo (24) Data de conversão em aposentadoria por invalidez. Nesta data será
aplicado o fator de conversão (100/91).
O campo (26) DIB recebida: será igual ao campo 19;
O campo (28) RMI recebida: será igual ao campo 21;
O campo (30) DCB recebido: será o dia em que o benefício deixou de ser pago pelo
INSS;
O campo (31) Motivo da cessação: será a razão pela qual o INSS deixou de pagar o
benefício (Cessação ou Suspensão);

Os demais campos são informativos, salientando que o campo (5) Nome do autor é obrigatório
para identificar que o cálculo corresponde à pessoa e os campos (4) Número do Processo e (6)
Data do ajuizamento devem ser preenchidos sempre que existir.
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5. Cálculos Especiais
Há situações em que é preciso manipular as configurações do Jusprev III para produzir um
cálculo que reflita o direito pretendido. Dentre estas situações, estão:
• Afastamento de prescrição para único titular incapaz;
• Divisão em cotas-parte;
• Desconto de benefícios recebidos.

5.1. Afastamento da prescrição para único titular incapaz
•

O campo 15.a regula o início das parcelas não prescritas.
o Para afastar totalmente a prescrição, preencha este campo com o primeiro dia do
mês e ano da DIB. Exemplo: DIB em 14/11/2002 => Campo 15.a preenchido
com 01/11/2002.
o Para ajustar a liquidação a um período determinado inferior a 5 anos do
ajuizamento, como, por exemplo, limitar a liquidação de uma revisão da RMI à
data de entrada do pedido de revisão, preencha o campo 15.a com esta data.
o Para desprezar totalmente as parcelas vencidas antes do ajuizamento, preencha o
campo 15.a com a data de ajuizamento. Bb
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5.2 Divisão em cotas-parte
Ocorre em:
• Pensão por morte, devida a mais de um dependente;
• Liquidação de qualquer benefício devido a segurado ora falecido, aos seus sucessores.

5.2.1. Pensão por morte, devida a mais de um dependente.
A quantidade de dependentes habilitados a receber a pensão por morte se verifica no momento
de sua concessão (DIB), ainda que alguma(s) cota(s) já tenha(m) se extinguido no momento em
que o cálculo é realizado.
•
•
•

•

O nome do autor (Campo 5) deve ser preenchido com o nome do dependente mais velho,
dentre os autores.
O campo 19 (DIB) terá o dia, mês e ano de início da pensão por morte.
O campo 21(RMI) terá o valor da renda mensal inicial da pensão por morte.
o Se houver um benefício originário para a pensão, o campo 21(RMI) será
preenchido com o valor da última renda recebida pelo segurado falecido no
benefício originário.
 O campo 20 (DIB Anterior) deverá ser preenchido com a DIB do
benefício originário ou com a data 01/03/1994, caso a DIB do benefício
originário seja anterior a 01/03/1994.
o Se não houver um benefício originário, o valor da RMI deverá ser previamente
calculado no JUSPREV V.
O campo 15.a deverá ser preenchido com o primeiro dia do mês e ano de início da
pensão por morte, para afastar a prescrição do cálculo das parcelas vencidas.
o Exemplo: DIB em 12/03/2001 => Campo 15.a: 01/03/2001.
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•

Clique no botão [Cotas} para acessar a área de declaração das cotas-parte:

•
•

Nome: O nome do cotista;
Data de nascimento ou do início da dependência: dia, mês e ano, no formato
dd/mm/aaaa;
Data da cessação da dependência: dia em que o cotista completou 21 anos (se filho) ou
que faleceu (cônjuge ou dependente incapaz), no formato dd/mm/aaaa. Caso o cotista
faça jus ao benefício por tempo indeterminado, use o dia 31/12 do ano seguinte ao do
cálculo;
Data de início da liquidação das diferenças: Dia a partir do qual o cotista tem direito a
receber os atrasados. Pode ser 5 anos antes do ajuizamento, para os capazes ou a data de
nascimento para os incapazes.
Data de término da liquidação das diferenças: se o cotista já perdeu a qualidade de
dependente, é o último dia do mês em que cessou a sua qualidade de dependente. Se o
cotista ainda é dependente, preencha com o dia 31/12 do ano corrente.
Relação de dependência:
C Cônjuge = a prescrição ocorre 5 anos antes do ajuizamento. A cota só se
extingue com a morte do dependente
F Filho.= a prescrição ocorre de acordo com a idade na data de ajuizamento.
Se menor de 16 anos naquela data, afasta-se totalmente a prescrição, se
maior de 16 anos na data de ajuizamento, a prescrição ocorre 5 anos antes
do ajuizamento, A cota extingue-se ao completar 21 anos.
I Incapaz = a prescrição é afastada totalmente e a cota extingue-se somente
com a morte do dependente.
Incluir na liquidação: Marque se o cotista tem direito a valores a receber ou deixe
desmarcado, se o cotista foi lançado apenas para fazer parte da divisão do benefício, sem
direito à liquidação, por exemplo, quando o cotista não é parte no processo..

•

•

•

•

•

