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0. Projeto Jusprev: 
 

0.1.  Lógica do Jusprev 
 
0.1.1. Quanto ao desconto de valores recebidos 

 
a) CONCESSÃO:  o segurado teve seu benefício negado pelo INSS. 
 
b) REVISÃO :  o INSS concedeu o benefício ao segurado, mas este considera que houve algum 

erro. As revisões por sua vez subdividem-se em: 
1. Matéria de Direito: 

a. Índices de correção aplicados aos salários de contribuição: 
i. ORTN / OTN 

ii.  IRSM 
iii.  Alteração na RMI 

b. Índices de correção do menor valor-teto: 
i. MVT 

ii.  Alteração na RMI 
c. Índices aplicados ao primeiro reajuste: 

i. Súmula 260 do TFR 
ii.  Alteração na RMI do benefício derivado 

d. Afastamento do divisor mínimo: 
i. Art. 29,II 

ii.  Alteração na RMI 
e. Afastamento do teto na evolução da renda mensal 

i. Emendas Constitucionais 20 e 41 
ii.  Alteração na Renda Mensal 

2. Matéria de Fato: 
a. Acréscimo no tempo de serviço / contribuição 

i. Alteração de coeficiente 
ii.  Alteração no fator previdenciário 
iii.  Alteração na RMI 

b. Alteração nos salários de contribuição 
i. Alteração no Salário de beneficio 

ii.  Alteração no coeficiente-teto 
iii.  Alteração na RMI 

c. Restabelecimento 
i. Alteração na DCB 

d. Conversão 
i. Definição de DCB para o originário 

ii.  Definição de DIB para o derivado 
iii.  Implantação de RMI e Renda Mensal no derivado 

e. Desaposentação 
i. Cessação do benefício ativo 

ii.  Concessão de novo benefício 
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 0.1.2. Quanto ao objetivo do cálculo: 
 
O Jusprev é um projeto de descentralização dos cálculos.  Isto se traduz pelas visões aplicadas a 
cada tipo de cálculo. Ainda que outro ator realize um determinado cálculo, a visão deve ser 
mantida. A responsabilidade pela elaboração é de um dos atores e a responsabilidade de 
conferência/controle é da parte contrária ou de ambas, quando o cálculo é realizado por servidor. 
No Jusprev, tanto o sistema quanto os parâmetros utilizados são compartilhados entre os atores, 
através da recuperação pelo ID do cálculo. 
 

Cálculo do valor da causa:  
• É feito com base nos pedidos e entendimentos da parte autora. 
• É um cálculo do autor para o réu. 
• É a expressão monetária do que a parte autora entende devido. 
• Ao juízo, serve para: 

o Determinação do rito 
o Limitação dos pedidos 
o Esclarecimento da inicial 

 
Cálculo do valor da condenação: 

• É feito com base na minuta da sentença, para fornecer valores necessários à 
prolação de sentença líquida. 

• É um cálculo do juízo para as partes. 
• É a expressão monetária da sentença. 
• Às partes, serve para: 

o Esclarecimento da sentença 
o Base para recursos e embargos 

 
Cálculo da liquidação: 

• É feito com base na implantação definitiva 
• É um cálculo do Réu (executado) para o autor 
• É a expressão monetária do que a parte executada entende devido. 
• Ao juízo serve para: 

o Expedição da requisição de pagamento. 
 

 
0.1.3. Quanto ao grau de implementação do Jusprev pelos Juízos 
 
Cada juízo pode escolher o grau de implementação do Jusprev que entende adequado ao seu 
trabalho. 
Grau Implementação 
0 Não aceita os cálculos feitos no Jusprev  
1 Aceita os cálculos feitos no jusprev pelas partes 
2 Determina a utilização do jusprev nos cálculos feitos em secretaria 
3 Incentiva a utilização do Jusprev pelas partes e servidores 
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 0.2. Componentes do Jusprev 
 
O jusprev está estruturado em: 

1. Jusprev I – Cálculo da Revisão pelo IRSM (única atividade) 
2. Jusprev II – Cálculo de Benefícios mínimos 
3. Jusprev III – Liquidação geral previdenciária 
4. Jusprev IV – Cálculo do tempo de serviço / contribuição (absorvido pelo Jusprev V) 
5. Jusprev V – Cálculo de concessões e revisões por acréscimo no tempo ou salários de 

contribuição. 
6. Sistemas auxiliares: 

a. IRSM - Revisão pelo IRSM (duas atividades) 
b. ORTN – Revisão pela ORTN e MVT 
c. Art 144 – Revisão pelo buraco negro 
d. ML-NIA – Cálculo da média logarítmica dos níveis de intensidade acústica 
e. Fator Prev – Cálculo do fator previdenciário 
f. Renda Atual – Cálculo da renda atual de um benefício 
g. Consolida – Consolida vários cálculos em um único resumo. 
h. RMI Prev – Calcula a RMI com base na Lei 9.876/99. 
i. CTT – Coeficiente teto no período do fator de transição. 
j. Atualiza – Atualizações cíveis. 
k. FGTS-WEB – Valor da causa para ações de FGTS. 

 
 
 

0.3. Programa do Curso: 

 

--- 1º Encontro (4 horas) --- 

1) Concessão 

-- a. De benefícios para segurado especial e benefício assistencial; (Jusprev III) 
-- b. De benefícios não programáveis: (Jusprev V) 
(Cálculo: baseado na média dos 80% maiores salários de contribuição e coeficientes 
determinados) 
1. Auxílio doença  
2. Aposentadoria por invalidez 
3. Pensão por morte 
4. Auxílio-Reclusão 
5. Auxílio-doença por acidente 
6. Auxílio-acidente 

--- 2º Encontro (4 horas) --- 

-- c. De benefícios programáveis: (Jusprev V) (Cálculo: baseado na média dos 80% maiores 
salários de contribuição e coeficientes determinados (46) ou variáveis (41/42) com cálculo do 
tempo de serviço / contribuição com apuração da sistemática mais benéfica) 
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 1. Aposentadoria por idade 
2. Aposentadoria por tempo de contribuição 
3. Aposentadoria especial 

--- 3º Encontro (4 horas) --- 

2) Revisão 

-- por acréscimo no coeficiente (cômputo / conversão de tempo de serviço / contribuição) 
(Jusprev V ou Jusprev IV + Jusprev III) 
-- por alteração da DCB (Restabelecimento) (Jusprev III) 
-- por alteração da espécie (Conversão 31 - 32) (Jusprev III) 
-- por inclusão de cota-parte em pensão por morte (Jusprev III) 
-- liquidação de revisões por matérias de direito (Jusprev III): 
-- 1. Súmula 260, TFR 
-- 2. Súmula 02, TRF 4ª Região 
-- 3. MVT 
-- 4. IRSM 
-- 5. Art 29,II 
-- 6. Afastamento do Teto na evolução da renda (EC 20 e EC 41) 

 

--- 4º Encontro (4 horas) --- 

3) Desconto de benefícios recebidos (Jusprev III) 

-- benefícios por incapacidade concomitantes (compensação) 
-- desaposentação (devolução simples) 

4) Situações especiais no Jusprev III 

-- ajuste da prescrição e do fim das diferenças 
-- implantação errada pelo INSS 
-- divisão em cotas-parte 
-- desconto da renúncia efetiva 
-- honorários advocatícios e periciais 

--- 5º Encontro (4 horas) --- 

4) Correção dos exercícios propostos e esclarecimento de dúvidas  

 

 

0.4. Obtendo ajuda: 
 
E-mail ou chat (G-Talk): suporte.jusprev@gmail.com 
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 Messenger (somente nas redes JFRS, JFSC, JFPR e TRF4):  
Sigla: prs 
Domínio: jfrs.gov.br 
 ---- se o seu aplicativo cliente pedir e-mail do novo contato: prs@jfrs.gov.br 
Sala de conferências: calculistas 
 Serviço: conference.jfrs.jus.br 

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 
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 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.  

 

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’ 
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• Clique na opção ‘Manual’  
• Clique em ‘OK’; 

• Feche o Microsoft Excel 

 

2. Acessar o Jusprev V 
 

2.1. Abrir o Jusprev V 
 
Para abrir o Jusprev V acesse a página WEB do Projeto de Cálculos Judiciais Descentralizados 
pela URL:  http://www.jfrs.jus.br/ex/cax/ 
 

• Abra o seu 
navegador WEB; 

• Acesse a página do 
projeto 

• Faça login com seu 
e-mail e senha; 

• No menu superior, 
clique sobre 
Cálculos >> 
previdenciários >> 
Jusprev_V   

  

 
 

• Clique sobre o link 
de acesso ao 
arquivo 

 
  

 
 

• Clique na opção 
‘Salvar’  

• Salve na área de 
trabalho ou pasta de 
sua preferência; 

 

 

 
2.1.1. Por quê salvar o Jusprev V no próprio micro? 
 
O Jusprev V está em constante atualização: 
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 • 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 V, salvá-lo em um disco local e utilizá-lo a partir do próprio 
microcomputador, o usuário passa tirar proveito da função de notificação, que lhe avisa quando 
há uma versão mais nova que a sua disponível para download.  
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3. O Jusprev V 
O Jusprev V é composto de várias abas, uma para lançamento de dados (vínculos), outras para 
calcular e mostrar os resultados obtidos e com os dados internos. No momento de sua abertura, a 
aba que aparece ao usuário é a de vínculos. 
 
 

3.1. Aplicações do Jusprev V 
 
3.1.1. Pedidos atendidos: 
 
O jusprev V está apto a calcular o valor da causa para os seguintes casos: 

• Concessão / Revisão(2)(3) de pensão por morte, desde que não derivada de outro 
benefício(4), com data de início a partir de 26.11.1999; 

• Concessão / Revisão(2)(3) de auxílio doença, desde que não derivado de outro benefício(4), 
com data de início a partir de 26.11.1999; 

• Concessão / Revisão(2)(3) de aposentadoria por invalidez, desde que não derivada de outro 
benefício(4), com data de início a partir de 26.11.1999; 

• Concessão / Revisão(2)(3) de auxílio reclusão, desde que não derivado de outro 
benefício(4), com data de início a partir de 26.11.1999; 

• Concessão(1) / Revisão(1)(2) de aposentadoria por idade com data de início a partir de 
26.11.1999, exceto aquela concedida para segurados especiais (Aposentadoria por idade 
RURAL), que tem seu valor vinculado ao salário mínimo; 

• Concessão(1) / Revisão(1)(2) de aposentadoria por tempo de contribuição com data de 
início a partir da Emenda Constitucional nº 20, de 16.12.1998; 

• Concessão(1) / Revisão(1)(2) de aposentadoria especial concedida a partir de 26.11.1999. 
 
Observações: 

(1) Pedidos de cômputo e/ou conversão de tempo de serviço especial em comum; 
(2) Pedidos de alteração nos salários de contribuição, seja por ausência no CNIS, seja 

por divergência entre o considerado correto e o constante no CNIS; 
(3) Pedido de cálculo da RMI com base nos salários de contribuição, considerando como 

tal, inclusive, o benefício anterior (art. 29, II da Lei 8.213); 
(4)  Por padrão, havendo um benefício anterior, a concessão do novo benefício se dará 

com base naquele. Neste caso, a planilha a ser utilizada é a Jusprev III. Cabe à parte 
autora analisar se é interessante seguir esta metodologia, derivando o benefício 
requerido do seu predecessor (Jusprev III) ou calcular a RMI do benefício requerido 
com base nos salários de contribuição (Jusprev V). 
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3.2. Aba Vínculos 
 
3.2.1. Visão Geral 
 
Na aba Vínculos são realizados todos os lançamentos de dados. A seguir serão descritos os 
elementos de cada seção. 
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 3.2.2. Processo, Benefício e Segurado 
 

 
 

• Número do processo: Preenchimento opcional. Se for informado, deve seguir o padrão 
da justiça federal, incluindo pontos e hífen. Exemplo: 2009.71.57.000012-1 

• Número do benefício: Preenchimento obrigatório, obtido no resumo de documentos 
para cálculo de tempo de contribuição para as espécies 41/42/46 ou na carta de 
indeferimento/concessão para as demais espécies. 

• DER/DIB: Data de entrada do requerimento (para benefícios indeferidos) ou a Data de 
Início do Benefício (para benefícios deferidos, que se pretenda revisar). Preenchimento 
obrigatório ; é obtida no resumo de documentos para cálculo de tempo de contribuição, 
como será visto adiante, para as espécies 41/42/46 ou na carta de 
indeferimento/concessão para as demais espécies. A utilização de data em mês futuro 
para efeito de simulação, causará um erro devido à inexistência de índices de correção 
monetária para os salários de contribuição e, eventualmente, previsão de expectativa de 
vida. 

• Nome do Beneficiário: Preenchimento obrigatório. 
• Data de nascimento: Preenchimento obrigatório para as espécies 41/42 e opcional 

para as demais; é obtida no resumo de documentos para cálculo de tempo de 
contribuição, como será visto adiante. 

• Sexo: Informar somente a letra “M” para masculino ou “F” para feminino. 
Preenchimento obrigatório para as espécies 41/42 e opcional para as demais. 

• Data do ajuizamento: Preenchimento obrigatório. Data da entrada ação, se houver. 
Caso a ação ainda não tenha sido ajuizada, utilizar o dia atual. A utilização de data em 
mês futuro causará um erro devido à inexistência de índices de correção monetária. 

• Espécie: Preenchimento obrigatório. Utilizar o código da espécie (21, 25, 31, 32, 41, 
42, 46). 

• RMI Admin: Preenchimento obrigatório nos pedidos de REVISÃO; deve ser lançada 
a Renda Mensal Inicial (RMI) calculada pelo INSS no momento da concessão do 
benefício para que seja feito o devido desconto de todos os valores já recebidos. Valor 
encontrado na carta de concessão.Caso o pedido seja de concessão, deve ser deixado em 
branco. 

• Citação: Preenchimento pelas Varas ou Contadoria, para apuração do valor da 
condenação líquido, incluindo correção e juros até a data da sentença. 

• Forçar fator de transição (S/N): força a aplicação do fator de transição, 
independentemente de ser favorável ou não, para as aposentadorias por tempo de 
contribuição concedidas entre 12/1999 e 12/2004. 
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3.2.3. Pasta de trabalho, Responsável e Cidade 
 

 
 

• Salvar em: O nome da pasta onde serão salvos os cálculos e o arquivo de configuração 
do Jusprev V. 

• Responsável: Nome do usuário, que aparecerá como autor do cálculo.  
• Cidade: Selecione a Cidade onde o responsável atua, ou onde o autor reside. 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.4. Tabela de vínculos 
 
A tabela de vínculos somente deve ser preenchida para os pedidos: 

• Aposentadoria por idade (urbana) – espécie 41; 
• Aposentadoria por tempo de contribuição – espécie 42; 
• Aposentadoria especial – espécie 46. 

 

 
 

• Início: Data de início do vínculo. 
• Fim: Data de término do vínculo. 
• Coef INSS: Coeficiente considerado pelo INSS na elaboração do Resumo de 

Documentos para o Cálculo de Tempo de Contribuição. O Coeficiente pode ser: 
 

Homens  Mulheres 
0,00 Vínculo desconsiderado  0,00 Vínculo desconsiderado 
1,00 Tempo de serviço Normal  1,00 Tempo de serviço Normal 
1,20   1,20 Tempo de serviço 
1,40 Tempo de serviço especial  1,50 especial 
1,75     

 
• Coef Alternat: Coeficiente pedido. Aplica-se nas situações abaixo listadas. Quando 

aplicável, deve ser sempre superior ao considerado pelo INSS. 
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 O INSS Considerou Considerado pelo Autor  No Jusprev V 
Tipo Coef Tipo Coef  Coef  

INSS 
Coef 

Alernat 

Inválido 0,00 Inválido 0,00    
Inválido 0,00 Comum 1,00   1,00 
Inválido 0,00 Especial 20% 1,20   1,20 
Inválido 0,00 Especial 40% 1,40   1,40 
Inválido 0,00 Especial 50% 1,50   1,50 
Inválido 0,00 Especial 75% 1,75   1,75 

Comum 1,00 Comum 1,00  1,00  
Comum 1,00 Especial 20% 1,20  1,00 1,20 
Comum 1,00 Especial 40% 1,40  1,00 1,40 
Comum 1,00 Especial 50% 1,50  1,00 1,50 
Comum 1,00 Especial 75% 1,75  1,00 1,75 

Especial 20% 1,20 Comum 1,00  1,20  
Especial 20% 1,20 Especial 20% 1,20  1,20  
Especial 20% 1,20 Especial 40% 1,40  1,20 1,40 
Especial 20% 1,20 Especial 50% 1,50  1,20 1,50 
Especial 20% 1,20 Especial 75% 1,75  1,20 1,75 

Especial 40% 1,40 Comum 1,00  1,40  
Especial 40% 1,40 Especial 20% 1,20  1,40  
Especial 40% 1,40 Especial 40% 1,40  1,40  
Especial 40% 1,40 Especial 50% 1,50  1,40 1,50 
Especial 40% 1,40 Especial 75% 1,75  1,40 1,75 

Especial 75% 1,75 Qualquer opção   1,75  

• Esp: Algumas espécies de vínculos precisam ser tratadas diferentemente dos comuns. 
Seja por necessidade de desmembramento, seja por não compor a carência, seja por 
haver inconsistência entre o resumo apresentado pelo INSS e o CNIS. Assim, há três 
casos em que a espécie deve ser informada.  

1. Vínculos referentes à benefícios temporários: estes vínculos precisam ser 
assinalados com a espécie “B” , para que o Jusprev V desmembre-os de 
quaisquer outros vínculos, considere-os necessariamente como tempo de 
serviço comum e não os compute no cálculo da carência. Para computá-los no 
cálculo de carência,  use a espécie “BC” , desde que haja pedido específico 
neste sentido. 

2. Vínculos referentes a tempo de serviço como segurado especial, em regime 
de economia familiar, precisam ser assinalados como a espécie “R” , para 
que o Jusprev V considere-os como tempo de serviço comum e não os 
compute no cálculo de carência. 

3. Vínculos existentes no CNIS, mas que não foram computados no resumo 
de documentos para cálculo do tempo de contribuição, normalmente as 
contribuições como contribuinte individual mais próximas à DER,  precisam 
ser assinalados como a espécie “C”  para que o Jusprev V evidencie-os e seja 
oportunizado ao INSS reconhecer estes períodos ou justificar por que não 
fazê-lo.  Estes vínculos integram o cálculo de tempo de serviço e também o de 
carência. 

4. Vínculo relativo ao Serviço Militar, especialmente quando este se destaca 
de um período maior de atividade como segurado especial em regime de 
economia familiar, pode ser assinalado como a espécie “M” , para facilitar sua 
identificação. 
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 3.2.5. Botões de comando 
 

 
 

• Limpar / Novo: Limpa todos os campos e restaura o Jusprev V à sua condição original, 
para que seja feito um novo cálculo. 
 

• Abrir cálculo: Este comando abre caixa de diálogo para abrir um cálculo feito 
anteriormente, de forma a permitir as correções e complementações necessárias. 

 
• Abrir pelo ID: Este comando abre caixa de diálogo para abrir um cálculo feito 

anteriormente, por qualquer pessoa, a partir dos dados salvos no servidor, de forma a 
permitir as correções e complementações necessárias. 

 
• Importar TS: Este comando abre a caixa de diálogo para abrir um cálculo de tempo de 

serviço feito pelo Jusprev IV, de forma que não seja necessário digitar novamente os 
vínculos. 

 
• Importar SCs: Este comando abre a caixa de diálogo para importar os salários de 

contribuição obtidos no CNIS e salvos em arquivo TXT pela secretaria do JEF. 
 

• Importar dados do CNIS via Web: permite a importação dos salários de contribuição 
consultados no CNISWeb. 
 

• Importar TS do PDF: Este comando abre a caixa de diálogo para importar os vínculos 
fornecidos pelo INSS em contagem salva em formato PDF legível. 

 
• Importar SCs do PDF: Este comando abre a caixa de diálogo para importar os salários de 

contribuição fornecidos pelo INSS em formato PDF legível. 
 

• Calcular Tenpo de Contribuição: após o lançamento dos vínculos administrativos, clique 
sobre este botão para que o Jusprev V apure os totais administrativos, os quais deverão 
coincidir com aqueles que constam dos demonstrativos, com uma margem de erro de, no 
máximo, dois dias para mais ou para menos.  Da mesma forma, ao terminar de lançar os 
períodos  e acréscimos pedidos, clique sobre este botão para calcular os totais com 
acréscimo e verificar se o segurado tem ou não direito ao benefício. 

 
• Calcular e Imprimir VC na DER: Após o lançamento de todos os vínculos e salários de 

contribuição, clique sobre este botão para que o Jusprev V realize o cálculo do valor da 
causa. Abaixo dos botões de comando há o quadro de totais para conferência, onde são 
mostrados os três totais administrativos encontrados, os três totais com os acréscimos 
pedidos e o coeficiente de cálculo de cada sistemática. Após terminar o cálculo, aparece 
a caixa de impressão, onde o usuário pode escolher em qual impressora deseja imprimir 
o demonstrativo de cálculo. Ao final, todas as informações que serviram de base para o 
cálculo serão salvas em um arquivo para utilização posterior. 
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 • Calcular e Imprimir VC na melhor DIB: Esta função está em teste. Serve para 
verificar qual a melhor data entre o dia em que o segurado preencheu os requisitos para a 
espécie de benefício e a DER.  
 

• Calcular e imprimir TS: após o lançamento dos vínculos administrativos, clique sobre 
este botão para que o Jusprev V apure os totais administrativos, os quais deverão 
coincidir com aqueles que constam dos demonstrativos, com uma margem de erro de, no 
máximo, dois dias para mais ou para menos.  Ao terminar de lançar os períodos  e 
acréscimos pedidos, clique sobre este botão para calcular e imprimir os totais com 
acréscimo e verificar se o segurado tem ou não direito ao benefício. 

 
• Salvar: Permite salvar os parâmetros de cálculo digitados para terminar a elaboração do 

cálculo mais tarde. 
 

• Alterar o ID: Serve para atualizar as informações do usuário, caso outra pessoa passe a 
utilizar o microcomputador. 

 
• Revista Valor da Causa: Abre uma nova janela do navegador WEB carregando a página 

de auxílio aos usuários. 
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 3.2.6. Quadro de totais para conferência 
O quadro resumo permite ao usuário conferir, depois de feito o cálculo do tempo, se os totais 
administrativos encontrados pelo Jusprev V conferem com aqueles apresentados nos resumos de 
documentos para cálculo de tempo de contribuição. Permite visualizar também os totais já com 
os acréscimos pedidos e qual coeficiente o segurado terá direito ao final. 
 

 
 
3.2.7 Tabela de Lançamento de Benefícios 
Os benefícios das espécies 31, 80, 91 e 94 recebidos desde julho de 1994, devem ser informados 
na tabela de cômputo de benefícios para que o Jusprev V considere-os como salários de 
contribuição. Os dados destes benefícios estarão em um arquivo do tipo INFBEN, fornecido 
juntamente com os salários de contribuição. 
 

 
• NB: Número do benefício – Preenchimento obrigatório. Deve ser preenchido no formato 

nnn.nnn.nnn-n. Encontra-se no CONBAS, conforme exemplo abaixo 
• Espécie: Código da espécie – Preenchimento obrigatório. Encontra-se no CONBAS, 

conforme exemplo a seguir. 
• DIB: Data de Início do Benefício – Preenchimento obrigatório. Encontra-se no 

CONBAS, conforme exemplo a seguir. 
• DCB: Data de Cessação do Benefício – Preenchimento obrigatório. Encontra-se no 

CONBAS, conforme exemplo a seguir. 
• SB: Salário de Benefício – Preenchimento obrigatório. Encontra-se no CONBAS, 

conforme exemplo a seguir. 
• RMI: Renda Mensal Inicial – Preenchimento obrigatório. Encontra-se no CONBAS, 

conforme exemplo a seguir. 
• I.Exced: Índice excedente. É a relação entre a média dos salários de contribuição e o 

salário de benefício, quando este está limitado ao teto. Preenchimento opcional. Este 
índice só é observável consultando-se a carta de concessão. Por padrão, deve ser deixado 
em branco. 
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 3.2.8. Tabela de lançamentos dos salários de contribuição 
 

 
 
Nesta tabela são lançados os salários de contribuição que compõem o PBC (período base de 
cálculo). Os salários podem ser importados do arquivo juntado ao e-proc e/ou digitados 
diretamente na planilha, conforme explicado no item título 6. 
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 3.3. Aba FAP_10 (Cálculo do tempo de contribuição) 
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3.3.1. Visão Geral  
 
A aba FAP_10 apresenta o demonstrativo que será impresso, com os resultados do cálculo de 
tempo de serviço/contribuição feito pelo Jusprev V.  
3.3.2. Tabela resumo 
 

 
• Início: Data de início do vínculo 
• Fim: Data de término do vínculo 
• Esp: Espécie do vínculo: 

o B – Benefícios 
o R – Segurado especial Rural / Regime de economia familiar 
o C – Consta no CNIS, mas não foi reconhecido no Resumo. 

•  Administrativo – Pedido / Proposto / Concedido: 
o Coef: coeficiente (varia no intervalo: 0 – 1,75) 
o DT: Total em dias (varia no intervalo: 1 – n) 
o Anos: Quantidade de anos (varia no intervalo: 0 – n) 
o Meses: Quantidade de meses (varia no intervalo: 0 – 11) 
o Dias: Quantidade de dias (varia no intervalo: 0 – 29) 
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 3.3.5. Apuração até a DER 
 

 
 
A apuração até a DER possui quatro áreas de informações.  

• Tempo de contribuição apurado: Nesta área aparecem os anos, meses e dias 
reconhecidos pelo INSS, acrescidos e totais.  

• Requisitos para aposentadoria proporcional: Nesta área aparece o tempo mínimo 
necessário para ter direito à aposentadoria proporcional, a idade na DER e a idade 
mínima para ter direito à aposentadoria proporcional. 

• Fator Previdenciário: Nesta área são mostrados os parâmetros e os resultados obtidos no 
cálculo do fator previdenciário e do fator de transição, se couber. 

• Coeficiente: Nesta área aparece: 
o Tipo de aposentadoria: 

� Aposentadoria Integral 
� Aposentadoria proporcional 
� DIB anterior a 29.11.1999. A metodologia não se aplica. 

o Requisito tempo de serviço / contribuição 
� Atingiu o tempo mínimo 
� Não atingiu o tempo mínimo 

o Requisito idade 
� Atingiu a idade mínima 
� Não atingiu a idade mínima 
� O requisito idade não se aplica 

o Requisito carência 
� Tem carência 
� Não tem carência 

o Coeficiente: no intervalo de 70% a 100%, se o segurado tiver direito à 
aposentadoria. 
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 3.3.6. Apuração até 28.11.1999 
 

 
 
A apuração até 28.11.99 possui três áreas de informações.  

• Tempo de contribuição apurado: Nesta área aparecem os anos, meses e dias 
reconhecidos pelo INSS, acrescidos e totais.  

• Requisitos para aposentadoria proporcional: Nesta área aparece o tempo mínimo 
necessário para ter direito à aposentadoria proporcional, a idade na DER e a idade 
mínima para ter direito à aposentadoria proporcional. 

• Coeficiente: Nesta área aparece: 
o Tipo de aposentadoria: 

� Aposentadoria Integral 
� Aposentadoria proporcional 
� DIB anterior a 17.12.1998. A metodologia não se aplica. 

o Requisito tempo de serviço / contribuição 
� Atingiu o tempo mínimo 
� Não atingiu o tempo mínimo 

o Requisito idade 
� Atingiu a idade mínima 
� Não atingiu a idade mínima 
� O requisito idade não se aplica 

o Requisito carência 
� Tem carência 
� Não tem carência 

o Coeficiente: no intervalo de 70% a 100%, se o segurado tiver direito à 
aposentadoria. 
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 3.3.7. Apuração até 16.12.1998 
 

 
 
A apuração até 16.12.1998 possui três áreas de informações.  

• Tempo de contribuição apurado: Nesta área aparecem os anos, meses e dias 
reconhecidos pelo INSS, acrescidos e totais.  

• Requisitos para aposentadoria proporcional: Nesta área aparece o tempo mínimo 
necessário para ter direito à aposentadoria proporcional. 

• Coeficiente: Nesta área aparece: 
o Tipo de aposentadoria: 

� Aposentadoria Integral 
� Aposentadoria proporcional 

o Requisito tempo de serviço / contribuição 
� Atingiu o tempo mínimo 
� Não atingiu o tempo mínimo 

o Requisito carência 
� Tem carência 
� Não tem carência 

o Coeficiente: no intervalo de 70% a 100%, se o segurado tiver direito à 
aposentadoria. 
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4. Resumo de Documentos para Cálculo de Tempo de 
Contribuição 
 

4.1. Elementos importantes 
 
4.1.1. Cabeçalho 
 
Do cabeçalho do documento extrai-se os seguintes elementos para uso no Jusprev V: 
 

 
 
 
Variável  No resumo Exemplo 
Número do Benefício  NB 174.778.712-0 
Data de Entrada do Requerimento ou 
Data de Início do Benefício  
(DER /DIB) 

 DER 20/04/2007 

Nome do Beneficiário  SEGURADO PEDRO PEREIRA 
Data de Nascimento  DATA NASC 12/12/1961 
Sexo  Sexo MASCULINO 
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4.1.2. Colunas 
 

 
 
Sigla Descrição Exemplo 
ND Número do Documento 04 
NP Número do Período, no documento 01 
DATA INI Data de início do vínculo 27/08/1979 
DATA FIM Data de término do vínculo 25/01/1980 
TBC Tempo Base de 

Cálculo 
20 Coef 1,5 Feminino 25 

Coef 1,75 Masculino 
25 Coef 1,2 Feminino 

Coef 1,4 Masculino 
30 Coef 1,0 Feminino 
35 Coef 1,0 Masculino 

A Anexo (conversão de tempo especial para 
comum) 

3 

TP Tipo de Período TS Tempo de Serviço TS 
BT Benefício Temporário 

RA Ramo de 
Atividade 

2 Comerciário 2 
3 Transporte 
5 Industria 
8 Rural 

FF Forma de Filiação 1 Empregado 1 
 5 Facultativo 
 7 Segurado Especial 
 8 Contrib. Individual 

SP/RD Solicitação de Pesquisa / 
Requisição de 
Diligência 

Aviso de 
inconsistência no 
CNIS 

 

ANO Quantidade de anos trabalhados 0 
MÊS Quantidade de meses trabalhados 4 
DIA Quantidade de dias trabalhados 29 
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 4.1.3. Rodapé 
 
No rodapé do resumo de documentos para cálculo do tempo de contribuição a única informação 
relevante, nesta versão do Jusprev V, é o total de tempo considerado pelo INSS. Normalmente 
são fornecidos três resumos, com três totais diferentes, um até 16.12.1998, outro até 29.11.1999 
e outro até a DER.  
 
 

 
 
No exemplo, o INSS considerou 24 anos, 7 meses e 15 dias. 
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4.2. Como ler e lançar os vínculos 
 
4.2.1. Vínculo de tempo de serviço comum 
 
 
Identificando:  
 
Os vínculos de tempo de serviço comum são identificados por ter TBC de 35 anos para homens 
e de 30 anos para mulheres.  Os totais da segunda e terceira linha são idênticos, indicando que 
não houve qualquer acréscimo por conversão. Salvo nas ocasiões em que o período tenha sido 
desdobrado, os três totais de anos, meses e dias serão idênticos. 
 
a) Vínculo de tempo de serviço comum, sem desdobramento: os três totais são idênticos. 

 
 
b) Vínculo de tempo de serviço comum, com desdobramento: a primeira linha apresenta total 
maior que as demais, indicando que houve desdobramento; a segunda e terceira linhas são 
idênticas, indicando que não houve acréscimo por conversão.  

 
 
 
Lançando no Jusprev V: 
 
Lance os vínculos sem levar em conta se há ou não desdobramentos.  O Jusprev V, por ocasião 
do cálculo, desdobrará os vínculos automaticamente. O coeficiente RDCTS (Resumo de 
Documentos para Cálculo do Tempo de Serviço), por ser tempo de serviço comum, é 1,0. 
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 4.2.2. Vínculo de tempo de serviço especial 
 
 
Identificando:  
 
É comum aparecer, quando há um vínculo considerado como tempo de serviço especial em sua 
integridade, uma informação anterior no Resumo de Documentos para Cálculo de Tempo de 
Contribuição, com PBC de 35 anos para homens ou de 30 anos para mulheres, que não é 
considerado pelo INSS. Identifica-se um vínculo não considerado quando os totais das segunda, 
terceira e quarta linhas aparecem zerados.   

 
Os vínculos de tempo de serviço especial são identificados por ter TBC menor que 35 anos para 
homens e de 30 anos para mulheres. Também apresentam a expressão “ENQUADRADO” e os 
totais da terceira linha são maiores que os da segunda, confirmando que houve acréscimo por 
conversão.  

 
 
 
Lançando no Jusprev V: 
 
Ao lançar um vínculo de tempo de serviço especial, é preciso converter o TBC em coeficiente, 
utilizando a seguinte tabela: 

Homens  Mulheres 
TBC Coeficiente  TBC Coeficiente 
35 1,00  30 1,00 
30 1,20  25 1,20 
25 1,40  20 1,50 
20 1,75    

*Segundo a nova orientação do INSS, passará a ser aplicado também para homens o coeficiente 
1,20, contudo, ainda não foi constatado qual TBC é seu correspondente . 
 
Considerando que o sexo do segurado do exemplo acima seja masculino, o coeficiente, em 
decorrência é 1,40. Caso fosse feminino, seria 1,20. 
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 4.2.3. Vínculo referente a benefícios temporários 
 
Identificando:  
 
Os benefícios temporários que aparecem com mais freqüência no Resumo de Documentos para 
Cálculo de Tempo de Contribuição são: 

• Auxílio-Doença (espécie 31) 
• Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho (espécie 91) 
• Salário-Maternidade (espécie 80) 

 
Observa-se que os vínculos referentes a benefícios aparecem com o tipo de período “BT”, as 
duas primeiras linhas aparecem com os totais iguais e a terceira linha aparece com o total 
zerado. Na quarta linha aparece o número do benefício precedido de sua espécie; os exemplos 
abaixo tratam do auxílio-doença (espécie 31) 126.300.020-4 e do auxílio-doença por acidente de 
trabalho (espécie 91) 525.939.103-0. 
 

 

 
 
Lançando no Jusprev V: 
 
Ao lançar vínculo referente a benefício temporário no Jusprev V, o coeficiente administrativo  é 
sempre 1,0 e a espécie (ESP) de vínculo é sempre “B” , conforme se observa no exemplo abaixo: 
 

 
 
 
Nada impede que o autor peça a conversão de um vínculo referente a um benefício recebido de 
especial para comum, bastando, para isto, lançar um valor acima de 1,0 na coluna Coef Alternat. 
 
Também é possível computar o tempo em benefício para fins de carência, substituindo a espécie 
(ESP) “B” por “BC”, desde que haja, na inicial, a fundamentação e pedido específico neste 
sentido.  
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 4.2.4. Vínculo não reconhecido como válido para contagem de tempo de contribuição 
 
Identificando:  
 
Os vínculos não reconhecidos como válidos para contagem de tempo de contribuição são 
aqueles que, no Resumo de Documentos para Cálculo do Tempo de Contribuição, aparecem 
com os totais das segunda, terceira e quarta linhas zerados.    
 

 

 

 
Lançando no Jusprev V: 
 
É dispensado o lançamento de vínculos não reconhecidos como válidos para contagem de tempo 
de contribuição, mas, havendo o lançamento, o coeficiente será 0,00 (em branco), conforme se 
observa no exemplo abaixo: 
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 4.2.5. Vínculo de segurado especial rural, em regime de economia familiar. 
 
Identificando:  
 
Os vínculos de segurado especial rural, em regime de economia familiar são identificados pelos 
códigos: 

• Ramo de Atividade (RA) = 8 (Rural) 
• Forma de Filiação (FF) = 7 (Segurado especial) 

 

 
 

 
 
Lançando no Jusprev V: 
 
O lançamento de vínculos reconhecidos pelo INSS na condição de segurado especial rural deve 
ser feito utilizando o coeficiente 1,00 e a espécie “R”, conforme exemplo abaixo: 
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5. Vínculos pedidos 
 
Antes de fazer os lançamentos que se entende devidos, é preciso clicar sobre o botão “Calcular” 
para que o Jusprev V realize o cálculo do tempo de serviço administrativo. Desta forma. 
Qualquer erro de preenchimento torna-se evidente, na medida em que os totais apurados pelo 
Jusprev V e os constantes nos resumos de documentos para cálculo de tempo de contribuição 
serão divergentes.  
 
Recomenda-se que somente sejam lançados os vínculos e conversões que se entende devidos 
após ter certeza que os vínculos reconhecidos administrativamente estejam corretos. 
 

5.1. Tempo de serviço rural, em regime de economia famil iar 
 
É possível fazer o lançamento de um vínculo de tempo de serviço rural sem haver a necessidade 
de desmembrar eventuais períodos já reconhecidos pelo INSS.  
 
Lançamento: 
 

 
 
Resultado: 
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5.2. Tempo de serviço comum 
 
O lançamento de vínculo relativo a tempo de serviço comum segue a mesma lógica do tempo de 
serviço rural.  É possível lançar um vínculo que se sobreponha a outro(s) reconhecido 
administrativamente no resumo de documentos para cálculo do tempo de contribuição. O 
Jusprev V fará o desmembramento no momento do cálculo. 
 
Lançamento: 
 

 
 
Resultado: 
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5.3. Tempo de serviço especial 
 
Ao contrário das hipóteses anteriores, ao lançar pedidos de cômputo e/ou conversão de tempo de 
serviço especial é preciso tomar o cuidado de fazer os desmembramentos necessários, de forma 
a preservar os períodos reconhecidos administrativamente.  
 
O tempo de serviço especial apresenta duas situações: 
 
5.3.1. Vínculo não reconhecido pelo INSS, como tempo de serviço especial 
 
Nesta situação, o INSS não reconheceu o vínculo, então o lançamento é feito utilizando o 
coeficiente 0,00 no “coef RDCTS”. Já no “coef Alternativo” é usado o coeficiente que se entende 
devido (1,2 / 1,4 /1,5  / 1,75).  
 
Lançamento: 
 

 
  
 
 
Resultado: 
 

 
 
 
 
5.3.2. Conversão de tempo de serviço reconhecido pelo INSS, com coeficiente maior 
 
Neste caso, o INSS reconheceu o vínculo, mas com coeficiente inferior aquele que se entende 
devido.  
 
Lançamento: 
 

 
 
Resultado: 
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 5.3.3. Desmembramentos de vínculos em períodos. 
 
Os desmembramentos ainda são necessários quando o período que se deseja ver convertido de 
especial para comum não coincidir ou integrar totalmente outro período, único, reconhecido 
administrativamente. Isto porque, no caso dos lançamentos de pedidos de conversão de períodos 
de tempo de serviço especial para comum é necessário informar ao Jusprev V qual foi o 
coeficiente aplicado ao período e qual o coeficiente que se entende devido.  
 
Considerando o tempo reconhecido administrativamente: 
 

 
 

 
 
Desejando-se ter reconhecido como tempo especial o período de 01.01.1982 a 28.05.1995: 
 
 
 
Situação 1: 
 
Lançamento simples, como nos casos de tempo de serviço comum. 
 

 
 
Gera erro no relatório, pois todo o período deixa de ser considerado na contagem administrativa: 
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 Situação 2: 
 
Lançamento considerando o coeficiente 1 no administrativo. 

 
 
Gera erro no relatório, pois não é computado como especial o período que havia sido 
reconhecido administrativamente: 
 

 
 
 
Situação 3: 
 
Lançamento desmembrado. Observe que, pelo período de 30.03.1993 a 28.05.1995 estar incluso 
em um período maior, não é preciso desmembrá-lo. 
 

 
 
O resultado obtido é correto, considerando todos os períodos reconhecidos pelo INSS. Observa-
se que o período de 30.03.1993 a 12.09.2002 que na contagem administrativa original aparecia 
como um único período, agora aparece desmembrado, de forma a permitir a conversão do 
período de 30.03.1993 a 28.05.1995 de especial para comum: 
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5.4 Importando vínculos do Jusprev IV 
 
 
As contagens de tempo de serviço realizadas no JUSPREV IV podem ser importadas pelo 

Jusprev V, clicando sobre o botão .  
 
 
Na janela, procure a pasta onde as contagens estão salvas, por padrão C:\CTS.  
 

 
 
Dê um clique duplo sobre o arquivo que desejas abrir e os dados serão importados diretamente 
para a tabela de vínculos. 
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6. Salários de Contribuição 
 
Em geral, para cada competência em que exista um vínculo, haverá um salário de contribuição 
respectivo. A fonte principal para obtenção da relação de salários de contribuição é o CNIS – 
Cadastro Nacional de Informações Sociais. Acessoriamente obtém-se o valor do salário de 
contribuição nos carnês de recolhimento ou recibos de pagamento de salário, quando não há, ou 
quando consta um valor diverso no CNIS.  
 

6.1 Importando salários de contribuição dos arquivo s CNIS 
 
O JUSPREV V permite importar os salários de contribuição de um arquivo CNIS exportado 
pelo aplicativo SLW. Para usuários externos da Justiça (advogados e peritos) este arquivo deve 
ser fornecido através do processo eletrônico.  Já os usuários internos das Justiças Federais e 
Estaduais(servidores de Varas e Contadores) que tem acesso ao aplicativo CNIS fornecido pela 
Dataprev, podem eles mesmos exportar os salários de contribuição utilizando o SLW e salvar o 
arquivo em uma pasta local no computador, por padrão C:\CNIS. 
 
Sendo usuário externo (advogados e peritos contadores): 
1) Localize no processo eletrônico os arquivos CNIS: 

 
 
2) Abra os arquivos CNIS para localizar aquele que pode ser importado pelo JUSPREV V: 
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3) Sobre o arquivo, clique o botão direito e selecione a opção “Salvar como...” 

 
 
4) Escolha a pasta e o nome do arquivo. ATENÇÂO: O nome do arquivo deve  terminar com 
“.TXT”. 
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5) No JUSPREV V, clique sobre o botão  
 
6) Selecione a pasta onde o arquivo foi salvo e dê um clique duplo sobre o nome do arquivo. Os 
salários de contribuição serão importados diretamente para a tabela.  
 
7) Exclua os salários de contribuição das competências posteriores a DER/DIB, inclusive. 
Exemplo: DER em 19/01/2009. Devem ser excluídos os salários de contribuição a partir de 
janeiro de 2009, inclusive o deste mês. 
 
 
6.1.2. Eleição: 
 
Elege-se o maior dentre os salários de contribuição de determinada competência quando: 

• ambos referem-se ao mesmo vínculo. Esta situação decorre de mudança de razão social 
do empregador, mudança de CGC/CNPJ, ou qualquer outra que acarrete a duplicação do 
vínculo no CNIS. A diferença entre os valores apontados normalmente é ínfima, quando 
não coincidem. Neste caso, elege-se o maior, desprezando-se o(s) outro(s). 

• Um dos vínculos é de gozo de benefício previdenciário, exceto nos meses em que 
começa ou termina o referido benefício. Neste caso, elege-se o salário de contribuição 
relativo ao benefício, desprezando-se o outro. 

 
6.1.3. Soma: 
 
Soma-se os salários de contribuição referentes a um mesmo mês, quando: 

• são de dois vínculos distintos, o primeiro acaba no curso do mês e o segundo começa em 
dia posterior, dentro do mesmo mês; 

• são de vínculos distintos, de serviços prestados para empresas do mesmo grupo 
econômico; 

• são de vínculos distintos, e a soma dos salários de contribuição supera o teto aplicável à 
competência; 

• um dos dois vínculos é o de início ou término de gozo de um benefício previdenciário; 
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6.2 Lançando salários de contribuição Faltantes 
 
Os salários de contribuição faltantes, aqueles que não aparecem no CNIS mas que foram 
recolhidos, seja por meio de carnê de contribuinte individual, seja pelo empregador, devem ser 
lançados manualmente e seus comprovantes anexados ao processo judicial, junto com a 
Inicial ou emenda a ela, com pedido específico para que estes salários sejam considerados 
no momento da concessão do benefício. 
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 6.2.1 Lançando benefícios como salários de contribuição 
 
 
 
            MPAS/INSS Sistema Unico de Beneficios DATAPREV  10/10/2008  16:54:40 
                   CONBAS - Dados Basicos da Concessao                           
   Acao                                                                          
          Inicio  Origem  Desvio  Restaura  Fim                                  
 NB  5259391030   ORESTES PAULINO BOZ            Situacao: Ativo                 
 OL Concessor  : 19.022.030          Renda Mensal Inicial - RMI.:         364,00 
 OL Conc. Ant1 :                     Salario  de  Beneficio     :         400,00       
 OL Conc. Ant2 :                     Base Calc. Apos. - A.P.Base:                
 OL Conc. Ant3 :                     RMI/Antiga Legislacao....  :                
 OL Executor   :                     Valor Calculo Acid. Trab.  :                
 OL Manutencao : 19.022.030          Valor Mens.Reajustada - MR :         250,00 
 Origem Proc.  : CONCESSAO FORMULARIO CCE                                        
 Trat.: 20     Sit.credito : 02 VALOR CREDITO COMPET NAO PRECISA SER AUD         
 CNIS:   0 NAO HOUVE UTILIZACAO DE DADOS DO CNIS NB. Anterior   :  155849340     
 Esp.: 91 AUXILIO DOENCA POR ACIDENTE            NB. Origem     :                
 Ramo atividade: 5 INDUSTRIARIO                  NB. Benef. Base:                
 Forma Filiacao: 1 EMPREGADO                     Local de Trabalho: 191          
 Ult.empregador:                                 DAT:            DIP: 28/02/1975 
 Indice  Reaj. Teto:                             DER:            DDB: 10/02/1980 
 Grupo Contribuicao:                             DRD:            DIC:            
 TP.Calculo        :                             DIB: 04/04/1997 DCI:            
 Desp.: 23 FALTA DE PERIODO DE CARENCIA        DO/DR:            DCB: 05/05/1997            
 Tempo Servico     :   A   M   D         DPE:   A   M   D       DPL:   A   M   D 
 
            MPAS/INSS Sistema Unico de Beneficios DATAPREV  30/09/2008  14:22:59 
                   CONBAS - Dados Basicos da Concessao                           
   Acao                                                                          
          Inicio  Origem  Desvio  Restaura  Fim                                  
 NB  1263000204   OLGA GONCALVES ALVES           Situacao: Cessado               
 OL Concessor  : 19.022.060          Renda Mensal Inicial - RMI.:         455,00 
 OL Conc. Ant1 :                     Salario  de  Beneficio     :         500,00 
 OL Conc. Ant2 :                     Base Calc. Apos. - A.P.Base:                
 OL Conc. Ant3 :                     RMI/Antiga Legislacao....  :                
 OL Executor   : 19.022.060          Valor Calculo Acid. Trab.  :                
 OL Manutencao : 19.022.060          Valor Mens.Reajustada - MR :         455,00 
 Origem Proc.  : CONCESSAO ON-LINE                                               
 Trat.: 80     Sit.credito : 02 VALOR CREDITO COMPET NAO PRECISA SER AUD         
 CNIS: 500 HOUVE UTILIZACAO DE DADOS DO CNIS, SE NB. Anterior   :                
 Esp.: 31 AUXILIO DOENCA PREVIDENCIARIO          NB. Origem     :                
 Ramo atividade: 2 COMERCIARIO                   NB. Benef. Base:                
 Forma Filiacao: 1 EMPREGADO                     Local de Trabalho: 191          
 Ult.empregador:                                 DAT:            DIP: 11/07/2001  
 Indice  Reaj. Teto:                             DER: 11/07/2001 DDB: 11/07/2001 
 Grupo Contribuicao:                             DRD: 11/07/2001 DIC:            
 TP.Calculo        :                             DIB: 11/07/2001 DCI:            
 Desp.: 09 CONC. BASE ARTIGO 27 INCISO II DO R DO/DR:            DCB: 31/01/2002 
 Tempo Servico     :   A   M   D         DPE:   A   M   D       DPL:   A   M   D 

 
            MPAS/INSS Sistema Unico de Beneficios DATAPREV  30/09/2008  14:22:59 
                   CONBAS - Dados Basicos da Concessao                           
   Acao                                                                          
          Inicio  Origem  Desvio  Restaura  Fim                                  
 NB  1176218540   OLGA GONCALVES ALVES           Situacao: Cessado               
 OL Concessor  : 19.022.060          Renda Mensal Inicial - RMI.:         409,50 
 OL Conc. Ant1 :                     Salario  de  Beneficio     :         450,00 
 OL Conc. Ant2 :                     Base Calc. Apos. - A.P.Base:                
 OL Conc. Ant3 :                     RMI/Antiga Legislacao....  :                
 OL Executor   : 19.022.060          Valor Calculo Acid. Trab.  :                
 OL Manutencao : 19.022.060          Valor Mens.Reajustada - MR :         455,00 
 Origem Proc.  : CONCESSAO ON-LINE                                               
 Trat.: 80     Sit.credito : 02 VALOR CREDITO COMPET NAO PRECISA SER AUD         
 CNIS: 500 HOUVE UTILIZACAO DE DADOS DO CNIS, SE NB. Anterior   :                
 Esp.: 31 AUXILIO DOENCA PREVIDENCIARIO          NB. Origem     :                
 Ramo atividade: 2 COMERCIARIO                   NB. Benef. Base:                
 Forma Filiacao: 1 EMPREGADO                     Local de Trabalho: 191          
 Ult.empregador:                                 DAT:            DIP: 04/07/2000  
 Indice  Reaj. Teto:                             DER: 04/07/2000 DDB: 04/07/2000 
 Grupo Contribuicao:                             DRD: 04/07/2000 DIC:            
 TP.Calculo        :                             DIB: 04/07/2000 DCI:            
 Desp.: 09 CONC. BASE ARTIGO 27 INCISO II DO R DO/DR:            DCB: 31/08/2000 
 Tempo Servico     :   A   M   D         DPE:   A   M   D       DPL:   A   M   D 

 
Os lançamentos acima são feitos da seguinte forma, observados os dados em azul: 
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Ocorre em determinadas competências aparecerem dois ou mais salários de contribuição. Nesta 
situação, é preciso identificar o motivo da ocorrência a fim de eleger, somar ou destacar um dos 
salários de contribuição. 
 

7. Anexar ao E-proc 

 

Devem ser anexados ao e-proc, dois arquivos: 
 

• O arquivo PDF, gerado pela impressão do cálculo utilizando como impressora o 
FreePDF, através do botão “Imprimir”; 

• O arquivo TXT, gerado no cálculo e na impressão, localizado na pasta C:\jp5. Este 
arquivo, permite o aproveitamento do cálculo realizado, agilizando a elaboração do 
cálculo do valor da condenação, pela Contadoria ou no próprio juizado, acelerando 
diretamente o trâmite da própria ação e indiretamente de todas as demais ações em 
andamento no juizado. 
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8. Exemplo: 
 
Considerando o resumo de documentos para cálculo de tempo de contribuição que segue, e os 
seguintes pedidos: 
 
 
De 12.02.73 a 26.08.89, como segurado especial (rural); 
De 27.08.79 a 25.01.80, usando coeficiente 1,75; 
De 13.04.82 a 14.09.82, usando coeficiente 1,40; 
De 25.10.82 a 12.03.83, usando coeficiente 1,75; 
De 01.08.83 a 05.09.84, usando coeficiente 1,75; 
De 02.03.87 a 30.06.87, usando coeficiente 1,40; 
De 03.08.87 a 08.07.88, usando coeficiente 1,40; 
De 19.12.88 a 31.12.98, usando coeficiente 1,75; 
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1) Lançamentos do Resumo de Documentos para Cálculo do Tempo de Contribuição 

 

 
 
 

2) Clique sobre o botão Calcular e certifique-se que o tempo encontrado pelo Jusprev V é 
igual ao que consta no Resumo: Até a DER em 20.04.2007: 24 anos, 7 meses e 15 dias. 
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 3) Observe o resumo obtido somente com os lançamentos do Resumo de Documentos para 
Cálculo do Tempo de Contribuição: 
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 4) Lance os períodos pedidos, observando que no caso do período especial, deve ser feito 
o desdobramento.  

 
Como se constata no resumo obtido do lançamento dos vínculos reconhecidos pelo INSS, o 
período especial pretendido, que vai de 19.12.1988 a 31.12.1998, somente resta pendente de 
conversão o período de 31.08.89 a 30.9.94. É este o período que deve ser lançado, conforme se 
observa abaixo. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

5) Clique sobre o botão Calcular e certifique-se que o tempo encontrado pelo Jusprev V 
continua igual ao que consta no Resumo: Até a DER em 20.04.2007: 24 anos, 7 meses e 
15 dias. Os totais com acréscimo é que irão variar, apontando agora 38 anos e 3 dias, 
indicando que o segurado passou a ter direito ao benefício com coeficiente de 100%. 

 

 
 
 
 



Projeto Jusprev de descentralização de Cálculos 
Curso de Cálculo Previdenciário I 

55

 6) Verifique o resumo obtido, e imprima-o: 
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9. Acessar o Jusprev III 
 

9.1. Abrir o Jusprev III 
 
Para abrir o Jusprev III acesse a página WEB do projeto, pela URL: 
 
http://www.jfrs.jus.br/ex/cax/ 
 
 

 
• Abra o seu 

navegador WEB; 
• Acesse a página 

do projeto 
• Faça login com 

seu e-mail e 
senha; 

No menu a esquerda, 
clique sobre Cálculos 
>> Programas de 
Cálculo >> 
previdenciários >> 
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  
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9.1.1. 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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10. 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. 
 
 

10.1. Aplicações do Jusprev III 
 
10.1.1. Pedidos atendidos: 
 
O jusprev III está apto a calcular o valor da causa, de condenação e de liquidação 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. 
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10.2. Interface gráfica 
 
10.2.1. Menu 
 
A tela de Menu do Jusprev III apresenta as principais opções ao usuário. 
 

 
 
 
 
10.2.1.1 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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 10.2.1.2 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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 10.2.1.3 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. 
5. Nos cálculos de desaposentação. 

 
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. 
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 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. 
 
e) Revisão pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 
 
Neste caso o INSS limitou a evolução da renda mensal ao teto, em geral no primeiro reajuste 
após a DIB, quando aplicou o coeficiente teto devido. Como não se questiona qualquer 
parâmetro do benefício (DIB, RMI, Coeficiente teto), nesta revisão os dados são informados 
somente nos campos devidos, sendo que o Jusprev III copia os valores para os campos 
recebidos. 
 
f) Desaposentação 
 
Neste caso há dois pares distintos de DIB e RMI, sendo que o benefício recebido é anterior ao 
benefício devido. Os diferentes critérios de apuração do valor da causa (TRF3 e TRF4) ajustam 
o cálculo aos entendimentos fornecidos por aqueles tribunais. 
 
 
10.2.1.4 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. 
 
10.2.1.5 Botões de comando 
 

 
 
Os comandos disponíveis na tela de menu são: 

1. Configurar padrões, permite salvar as preferências do usuário no microcomputador; 
2. Manual, para acessar a página do Jusprev III; 
3. Sair, para finalizar o Jusprev III. 
4. Abrir arquivo , usado para acessar um cálculo feito em momento anterior, neste micro; 
5. Abrir pelo ID  usado para acessar um cálculo feito a partir dos dados salvos no servidor; 
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10.2.2 Configurar Padrões  
 

 
 
Na aba Usuário são salvos os dados do calculista, como nome, cidade e pasta local onde quer 
que os dados utilizados sejam salvos.  
 
O perfil é uma forma rápida de configurar todos os critérios de correção e juros, de acordo com 
opções predefinidas. 
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Na aba Opções de cálculo estão as opções que afetam o valor do cálculo, exceto correção e 
juros. 
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Na aba Correção e juros, ficam as opções de configuração destes parâmetros. 
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Na aba Visualização e Impressão há opções para mostrar/ocultar alguns quadros dos relatórios, 
além de opções de bloqueio de cálculo. 
 
 
 

10.3 Relatórios emitidos pelo Jusprev III 
 
O jusprev III prepara normalmente 4 relatórios: Resumo, Diferenças, Quadro de parâmetros e 
Extrato para expedição da requisição de pagamento. Opcionalmente para os cálculos de 
liquidação de sentença, o Extrato pode ser posto à frente dos demais, favorecendo a rotina de 
preparação e conferência da requisição de pagamento. 
 



Projeto Jusprev de descentralização de Cálculos 
Curso de Cálculo Previdenciário I 

68

  
 
10.3.1. Resumo do Jusprev III 
 
 
Quanto ao(s) autor(es), o Jusprev III sempre faz dois cálculos simultâneos: 
  
 
 
 -- Valor de condenação / liquidação 
 

 
 
 
 
 -- Valor da causa para apuração da renúncia efetiva, se houver. Este cálculo é ocultado quando 
o critério de renúncia é VF – Sem Renúncia. 
 

 
 
 
 
Abaixo aparecem os acessórios, como honorários periciais e multas, o total devido pelo INSS, 
além das observações, data do cálculo e encadeamento de índices utilizados na correção 
monetária. 
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 10.3.2. Diferenças 
 

 
 
 
O primeiro mês das diferenças corresponde a DIB  mais antiga entre a devida (campo 19) e a 
recebida (campo 26). 
 
Sobre as áreas Reajuste conforme sentença (benefício devido)  e Reajuste administrativo 
(benefício recebido): 
 

1) O primeiro reajuste é calculado em função da DIB anterior , se houver (campos 20 e 
27) ou, subsidiariamente,  da DIB  (campos 19 e 26), acrescido do coeficiente teto, se 
houver (campos 22 e 29). 

 
2) A coluna Renda mês aponta o valor da RM base para aquele mês. No benefício devido é 

possível afastar a limitação da  RM ao teto para fins de evolução. No benefício recebido 
a limitação da RM ao teto a cada reajuste  é automática. 

 
3) As colunas Devido e Recebido apontam o valor líquido daquele mês. O valor líquido 

corresponde a Renda Mensal elevada ao mínimo ou limitada ao teto para fins de 
pagamento, se for o caso. Sobre esta Renda Mensal (elevada ao SM ou limitada ao teto, 
se for o caso) incidem: 

 
a. proporcionalidade do mês se a competência corresponder a DIB  (campos 19 e 

26), ao mês da Data de de conversão (campos 24 e 32) ou Data de cessação 
(campos 23 e 30).  

b. 13º se o mês for dezembro ou corresponder ao mês da Data de conversão 
(campos 24 e 32) ou Data de cessação (campos 23 e 30).  

c. O acréscimo de 25% referente ao adicional de acompanhamento (campos 19.a e 
26.a). 

d. São desconsideradas as antecipações de 13º concedidas pelo INSS porque até 
hoje a autarquia não forneceu a regulamentação das mesmas, em especial 
para os casos de DCB programada e benefícios com início e término no 
mesmo ano. 

 
 
Sobre a área DIFERENÇA: 
 

1) A coluna Nominal aponta o valor histórico da diferença naquela competência. 
2) A coluna Correção aponta o índice de correção capitalizado desde a competência até a 

data do cálculo (campo 3). Valor sem arredondamentos 
3) A coluna Atualizada aponta o valor da diferença nominal atualizado até a data do 

cálculo (campo 3). Valor arredondado para baixo, com duas casas decimais 
4) A coluna Juros % aponta o percentual de juros acumulados de forma simples. Valor 

arredondado para baixo com 4 casas decimais. 
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 5) A coluna Juros $ aponta o valor dos juros apurados na competência, sendo o produto da 
coluna Nominal multiplicada pelas colunas Correção e Juros %. Valor arredondado para 
baixo, com duas casas decimais. 

6) A coluna Total é a soma das colunas Atualizada e Juros $. Valor arredondado para 
baixo, com duas casas decimais. 

 
 
Sobre a área V.CAUSA: 

1) A coluna ICM aponta o índice de correção capitalizado desde a competência até a data 
do ajuizamento (campo 6), se o tratamento da renúncia for JEF-SIM ou JEF-NÃO. No 
caso de seleção da Renúncia JEF-Expressa, a data limite passa a ser a data do cálculo 
(campo 3). 

2) A coluna Valor aponta o valor da diferença nominal atualizado até a data do 
ajuizamento (campo 6) ou a data do cálculo (campo 3).. Valor arredondado para 
baixo, com duas casas decimais 

3) A coluna Juros remun % aponta o percentual de juros acumulados de forma simples até 
a data do ajuizamento (campo 6) ou a data do cálculo (campo 3). Valor arredondado 
para baixo com 4 casas decimais. 

4) A coluna Juros $ aponta o valor dos juros apurados na competência, sendo o produto da 
coluna Nominal multiplicada pelas colunas ICM e Juros remun %. Valor arredondado 
para baixo, com duas casas decimais. 

 
 
 
10.3.3 Extrato para expedição da requisição de pagamento 
 
Este é o principal documento gerado pelo Jusprev III em cálculos de 
liquidação.  
É ele que fornece os dados para digitação das requisições de pagamento. 
 
 
É dividido em cabeçalho e 5 quadros: 
 
 
No cabeçalho aparecem o número do processo, Nome do autor, ID do cálculo para recuperação 
dos parâmetros, data-base dos valores, data do ajuizamento e do trânsito em julgado. 
 

 
 
O primeiro apresenta o destaque de honorários contratuais:  
 

 
 
O segundo separa o(s) valor(es) remanescente(s) ao(s) autor(es) entre anos anteriores e ano 
corrente, apontando o número de parcelas. 
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O terceiro quadro trata da sucumbência. 
 

 
 
O quarto quadro trata dos honorários periciais e multas. 
 

 
 
 
O quinto quadro totaliza o extrato. 
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11. 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. 
 

11.1 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 Jusprev III, 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 Jusprev III, 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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11.2 Cálculo de Concessões de benefício de qualquer  espécie 
 
11.2.1 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; 
• O campo (15.b) será preenchido com o dia anterior à DIP, se houver; 

 

 
 
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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11.2.2 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; 
• O campo (15.b) será preenchido com o dia anterior à DIP, se houver; 

 

 
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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11.2.3 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; 
• O campo (15.b) será preenchido com o dia anterior à DIP, se houver; 

 

 
 
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. 



Projeto Jusprev de descentralização de Cálculos 
Curso de Cálculo Previdenciário I 

76

 11.2.4 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/ex/cax 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 (15.b) será preenchido com o dia anterior à DIP, se houver; 
 

 
 
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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 11.2.5 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; 

• O campo (15.b) será preenchido com o dia anterior à DIP, se houver; 

 
 
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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 11.2.6. 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). 

• O campo (15.b) será preenchido com o dia anterior à DIP, se houver. 
 

 
 
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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11.2.6 Variáveis especiais em concessões 
 
11.2.6.1 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. 

 
 
11.2.6.2 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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11.3 Revisão de benefícios 
11.3.1 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. 
• O campo (15.b) será preenchido com o dia anterior à DIP, se houver. 
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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. 
 
11.3.2 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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 11.3.2.1 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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 11.3.2.2 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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11.4 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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 11.4.1 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); 
• O campo (15.b) deve ser preenchido com o dia anterior à DIP, caso exista. 

 

 
 
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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 11.4.2 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); 
• O campo (15.b) deve ser preenchido com o dia anterior à DIP, se houver. 

 

 
 
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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12. 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: 

• Ajuste da prescrição; 
• Divisão em cotas-parte; 
• Desconto de benefícios recebidos. 

 

12.1.1 Ajuste da prescrição 
 

• 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 

ano da DIB. Exemplo: DIB em 14/11/2002 => Campo 15.a preenchido com 
01/01/2002. 

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.  
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 12.1.2 Ajuste da Implantação 
 
O campo 15.b regula o fim das parcelas devidas.  

 
 

12.1.3 Antecipação de tutela 
 
Os campos 15.c e 15.d regulam a implantação de tutela aplicada ao 1ª ou único benefício, o qual 
não deve ter o campo 30 (DCB recebida) preenchido. Caso o 1º ou único benefício tenha valores 
nos capôs 26, 28 e 30, transfira-os para o 2ª benefício.  
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12.2 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. 

 
 
 
12.2.1. 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 na aba Divisão em Cotas para acessar a área de declaração das cotas-parte: 

 
• Nome: O nome do cotista; 
• Liquidar: 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. 

• 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. 
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13. Cálculo do Valor de Liquidação 
 
O cálculo do valor de liquidação é apurado após o trânsito em julgado e visa a apuração dos 
valores para expedição da requisição de pagamento.  
 
O Jusprev identifica o evento de trânsito em julgado na capa do processo e permite, além da 
importação da capa, a importação dos dados da implantação definitiva, para extrair os dados 
para o cálculo. Consulte o protocolo de comprovação do cumprimento de sentença para maiores 
detalhes. 
 

13.1 O que compõe o valor de liquidação 
 
O valor de liquidação é composto de: 
 
Principal: parcelas vencidas até a implantação definitiva (data do campo 15.b), descontados os 
valores recebidos pela parte a título de antecipação de tutela e/ou benefícios incalculáveis. Do 
principal pode haver o destaque de honorários contratuais ajustados entre a parte e seu 
advogado. 
 
Acessórios: Honorários sucumbenciais, honorários periciais adiantados pela Seção Judiciária e 
multas.  
 
  

13.2 Bloqueio de liquidação 
 
Ao importar a capa de um processo, o Jusprev III irá bloquear o cálculo de liquidação nas 
seguintes situações:  
 

a) o processo tem sentença mas não tem trânsito em julgado; 
b) o processo tem recurso pendente: evento de recurso sem voto posterior. 

 

13.3 Honorários de sucumbência 
 
Ao importar a capa do processo, o Jusprev identifica a condenação em honorários 
sucumbenciais se o dispositivo do voto estiver aparecendo no lembrete do respectivo 
documento. 
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 13.3.1 Calculando com base no valor da causa atualizado 
  
Ao importar a capa do processo, o Jusprev identifica a condenação em honorários 
sucumbenciais se o dispositivo do voto estiver aparecendo no lembrete do respectivo 
documento. 
 

 
 
Na caixa base altere para o valor 10 
No dropdown sobre altere para V. Causa 
Na caixa Valor Base lance o valor da causa atribuído na inicial 
No dropdown atualizado por altere para IPCA-E, para aplicar o índice genérico do manual de 
cálculos do CJF. 
 
 
13.3.2 Calculando com base no valor da liquidação 
 
Ao importar a capa do processo, o Jusprev identifica a condenação em honorários 
sucumbenciais se o dispositivo do voto estiver aparecendo no lembrete do respectivo 
documento. 
 

 
 
Na caixa data limite preencha a data exata da sentença ou acórdão que alterou a sentença de 
improcedente para procedente; 
Na caixa base altere para o valor 10 
No dropdown sobre altere para V. Condenação 
Na caixa Valor Base deixe em branco 
No dropdown atualizado por altere para padrão, para usar os mesmos índices aplicados sobre o 
principal. 
 
Nesta opção de cálculo, é possível definir se a parcela das diferenças referente ao mês da 
sentença entra ou não na base de cálculo da sucumbência, assim como é possível afastar da base 
de cálculo o desconto dos valores recebidos por antecipação de tutela (campos 15c e 15d) ou 
esmo o desconto de todos os valores recebidos. 
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13.3.3   Aplicando limitadores  aos honorários de sucumbência 
 
É possível definir um valor mínimo (piso) e um teto para os honorários sucumbenciais. O piso é 
informado em Reais (R$) e o teto pode ser estabelecido em 6 salários mínimos ou nenhum teto. 
Tanto para o piso quanto para o teto se definidos, será preciso informar a data-base desse(s) 
limite(s) e a forma de atualização, a qual pode ser escolhida entre IPCA-E ou padrão. 
 

 
 
13.3.4 Sucumbência definida em valor certo 
 
O Jusprev III também permite ao usuário liquidar honorários de sucumbência arbitrados em 
valor exato, infomando a data-base, valor em Reais e forma de atualização. 
 

 
 
 
13.3.5 Titular da Sucumbência 
 

 
 
Ao importar a capa do processo, o Jusprev III atribui como procurador principal aquele cuja 
OAB consta no evento 1 – Petição inicial. Caso existam outros procuradores associados à parte 
autora, as OABs deles também serão importadas, separadas por um espaço em branco. 
 
O nome do procurador principal será importado para o campo Procurador(a) 
 
Preencha os campos “Em favor de” e “CPF/CNPJ” por extenso e sem caracteres acentuados, 
inclusive substituindo o caractere “&” por “e”.  A padronização do preenchimento destes 
campos permitirá ao jusprev identificar o favorecido padrão associado a OAB do procurador 
principal. Essa associação se dará de duas formas:  

1. O próprio advogado, usuário do jusprev, define o favorecido padrão (Nome e 
CPF/CNPJ) em seu cadastro. Essa associação feita na página do projeto não dispensa 
que a procuração, contrato de honorários ou mera petição nos autos mencionem a 
vontade do procurador em destinar os honorários à outra pessoa ou sociedade; 
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 2. O jusprev consultará os cálculos anteriores feitos em processos do advogado e 
identificará para quem foram destinados, seja pessoa física, seja jurídica. Havendo mais 
de um favorecido associado à OAB do procurador principal, o jusprev apresenta uma 
lista no campo dropdown “Em favor de”, para o calculista optar, ou preencher com outro 
nome, se for necessário. 

 
O nome e CPF/CNPJ do favorecido são essenciais para o preenchimento da requisição de 
pagamento e para a automação do trabalho de todos. O que for informado em um cálculo afetará 
todos os subsequentes que tenham o mesmo procurador principal. 
 
 
 

13.4 Destaque de honorários contratuais 
 
Ao importar a capa do processo, o Jusprev identifica a necessidade de destacar honorários 
contratuais se houver um documento do titpo CONHON (Contrato de Honorários) no processo 
ou se a OAB do procurador principal estiver associada a um padrão de contrato embutida em 
cláusula da procuração (PROC) ou de outro tipo específico de documento.  
 

 
 
O comando de destaque de honorários contratuais aceita quatro parâmetros: 

• Um percentual das parcelas vencidas, que é o mais comum; 
• Um valor fixo em Reais a ser somado a este percentual; 
• Um valor mínimo alternativo, que terá efeito prático caso a soma do montante apurado 

pela aplicação do percentual com o valor fixo não o alcance; 
• Um percentual máximo das parcelas vencidas que pode ser destacado a título de 

honorários contratuais. Este percentual máximo, quando existe, é definido pelo juízo que 
preside a execução. 

 
Para os usuários do E-proc V2, deve ser informado o tipo de documento usado pelo advogado 
para juntar o seu contrato de honorários ou o tipo de documento que contém a cláusula 
específica deste ajuste. 
 
Ao importar a capa do processo, caso o jusprev identifique um arquivo do tipo CONHON irá 
alterar automaticamente o valor deste campo além de emitir um alerta sobre a existência do 
mesmo.  
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13.5 Ressarcimento de honorários periciais adiantad os 
 
Ao importar a capa do processo, o jusprev identificará os documentos com tipo SOLPGTOHON 
e PGTOPERITO como indicadores de honorários periciais adiantados. Os campos de número do 
ofício/folha e data do pagamento já aparecerão preenchidos. Caberá ao usuário informar apenas 
o valor pago e a forma de atualização dos mesmos.  
 

 
 
Nas configurações padrões o usuário pode definir um valor padrão para os honorários periciais, 
o que dispensará a digitação do mesmo, na maioria dos casos. 
 
A atualização dos honorários periciais pode ser pelo IPCA-E (índice genérico do manual de 
cálculos do CJF) ou tabela, caso em que o valor histórico será mantido. 
 
A utilização do IPCA-E garante que todos os pagamentos, ainda que tenham ocorrido em 
competências diferentes, sejam atualizados até a data-base do cálculo, permitindo um único 
lançamento a este título na requisição de pagamento. 
 
A utilização da opção tabela, que mantém o valor histórico dos pagamentos, exige pelo menos 
um lançamento na requisição de pagamento para cada competência em que houve pagamento de 
honorários periciais. 
 
 

13.6 Multa 
 
O Jusprev permite a apuração do valor de multa, considerando a definição de um valor diário e 
de uma quantidade certa de dias sobre a qual incide a mesma. 
 

 
 
 



Projeto Jusprev de descentralização de Cálculos 
Curso de Cálculo Previdenciário I 

96

  



Projeto Jusprev de descentralização de Cálculos 
Curso de Cálculo Previdenciário I 

97

 

Glossário: 
 
Coeficiente de cálculo: O coeficiente de 
cálculo é um percentual aplicado sobre o SB 
no cálculo da RMI. Este coeficiente é fixo 
para algumas espécies de benefício (50% no 
caso de auxílio-acidente, 91% em caso de 
auxílio-doença, 100% no caso de 
aposentadoria por invalidez, pensão por 
morte, aposentadoria especial) e variável 
para outras espécies (de 70% a 100% para 
aposentadoria por tempo de contribuição ou 
aposentadoria por idade). 
 
Coeficiente Teto (ou índice excedente ao 
teto): é o resultado da divisão do valor 
salário de benefício ainda não limitado ao 
teto pelo valor do teto na DIB. Só existirá 
no caso do salário de benefício ser limitado 
ao teto. O coeficiente teto é aplicado 
acumuladamente ao primeiro reajuste. 
 
DAT (Data de afastamento da atividade): 
Data em que o segurado afastou-se do 
rabalho por incapacidade ou a data de 
término do último vínculo.  
 
DCB (Data de cancelamento do benefício): 
é a data a partir da qual o INSS deixa de 
considerar devido o benefício que havia 
concedido anteriormente. O benefício pode 
ser cancelado por duas razões: suspensão 
(caso em que o INSS considera irregular o 
ato de concessão que gerou o benefício e 
interrompe abruptamente o pagamento) e 
cessação (caso em que o INSS considera 
extinta condição necessária ao benefício, 
como a morte do titular do benefício, soltura 
do apenado em caso de auxílio-reclusão, 
alta médica em casos de benefícios por 
incapacidade). 
 
DER (Data de entrada do requerimento): é a 
data em que o segurado procurou a agência 
do INSS para requerer a concessão do 
benefício que entendia ter direito. 
 

DIB  (Data de início do benefício): Data a 
partir da qual o INSS considera devido o 
benefício. Será também a data considerada 
para determinação dos índices de 
reajustamento do benefício, ressalvada, para 
este fim, a existência de uma DIB anterior. 
 
DIB anterior  (Data de início do benefício 
originário): Para o fim único de determinar 
os índices de reajuste que serão aplicados a 
um benefício derivado de outro, anterior, é 
considerada como DIB a DIB do benefício 
originário. 
 
RMI  (Renda Mensal Inicial): Calculada na 
DIB, corresponde ao resultado da 
multiplicação do SB pelo Coeficiente de 
Cálculo. Como o SB pode, no máximo, ser 
igual ao teto e o Coeficiente de Cálculo 
pode, no máximo ser igual a 100%, então a 
RMI nunca irá ultrapassar o teto. Por outro 
lado, caso do seu cálculo resulte inferior ao 
salário mínimo vigente na DIB, a RMI será 
elevada ao valor de um salário mínimo.   
 
SB (Salário de Benefício): Corresponde à 
média dos salários de contribuição 
atualizados até a DIB, conforme legislação 
vigente naquela data. A partir de novembro 
de 1999, o salário de benefício passou a ser 
a média dos salários de contribuição 
atualizados até a DIB, multiplicado pelo 
fator previdenciário ou de transição, se 
aplicável à espécie do benefício. Caso o 
salário de benefício resulte em valor 
superior ao teto de pagamento dos 
benefícios, será limitado ao valor deste teto, 
gerando o Coeficiente Teto. Caso o salário 
de benefício resulte em valor inferior ao 
salário mínimo vigente na DIB, será elevado 
ao valor do salário mínimo. O salário de 
benefício só existe na DIB, como elemento 
de cálculo da RMI. 


