
MANUAL DO JUSPREV I - PROGRAMA PARA RECÁLCULO DA RMI 

CONSIDERANDO O IRSM DE FEV/94 (39,67%) (em 

desenvolvimento) 

 

 

1 - INFORMAÇÕES GERAIS  

 

                 O JUSPREV I é um programa on-line desenvolvido no ano de 2004 num 

trabalho conjunto doss Núcleos de Contadoria e de Tecnologia da Informação da Justiça 

Federal � Seção Judiciária do RS, localizados em Porto Alegre. Ele é específico para 

ação previdenciária do IRSM de fev/94 com o intuito de possibilitar aos autores, réus, 

advogados e peritos  elaborar e apresentar uma conta dessa ação. 

 

 

2- BENEFÍCIOS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA 

 

                 Tendo em vista que a matéria do IRSM fev/94 é complexa e envolve um 

grande número de hipóteses, o JUSPREV I foi concebido para contemplar os benefícios 

cujo cálculo de concessão são mais simples e representam a maioria dos casos. Assim, 

esta versão do programa executa o recálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) somente 

das seguintes espécies de benefícios: 

a) aposentadoria por tempo de serviço (normal e especial, sem atividade secundária) e 

b) aposentadoria por idade e pensão por morte (desde que não haja benefício 

precedente). 

 

               O JUSPREV I realiza o cálculo dos citados benefícios desde que a Data do 

Início do Benefício (DIB) esteja entre março/1994 e fevereiro/1998, e que o Período 

Básico de Cálculo (PBC) relativo ao benefício contenha o mês de fevereiro/1994 ou 

anterior. O referido recálculo da RMI leva em consideração o IRSM de fevereiro/1994 

(39,67%).  
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3- CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO 

 

                   O programa JUSPREV I foi desenvolvido em 2004 e tinha por objetivo 

principal propiciar a elaboração de um cálculo para fins de ajuizamento da ação, a fim 

de verificar se o valor da causa ficava em até 60 salários mínimos. Por esse motivo, o 

programa contempla apenas um critério de correção monetária dos valores originais 

devidos, e não contempla juros moratórios, honorários advocatícios e outras 

sucumbências. 

 

                  O critério de correção monetária utilizado pelo JUSPREV I é: 

ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91-12/92) IRSM 

(01/93-02/94) URV (03/94-06/94) IPC-R (07/94-06/95) INPC (07/95-04/96) IGP-DI (05/96 em 

diante) (SEM EXPURGOS). Em 2004, ano de lançamento do programa, esse era o critério 

preponderante na Justiça Federal-RS. 

 

                  Assim, se o usuário desejar apresentar um cálculo de liquidação de sentença, 

poderá utilizar o programa JUSPREV I para apurar o valor original (histórico) das 

diferenças e lançá-los (data e valor) no nosso programa on-line específico para 

liquidação de sentença PROJEF WEB, o qual contempla vários critérios de correção 

monetária e de juros moratórios, honorários advocatícios (sobre a condenação, sobre o 

valor da causa e em valor certo) e outras sucumbências (reembolso de custas, honorários 

periciais, etc.). O PROJEF WEB possui 10 (dez) critérios de correção monetária 

específicos para ações previdenciárias, identificados com a expressão �Previdenciário� 

em sua descrição. 

 

 

 

 



Os CRITÉRIOS inseridos no programa são aqueles usualmente utilizados na Justiça 

Federal-Subseção Judiciária de Porto Alegre, ressalvando eventual entendimento 

diverso adotado pelos Magistrados de cada Vara Federal Previdenciária. 

A CORREÇÃO MONETÁRIA das diferenças é apurada com base no indexador 

econômico IGP-DI, o qual é divulgado mensalmente por volta do dia 12, momento em 

que o JUSPREV é atualizado. 

 

O programa não prevê a inclusão de JUROS MORATÓRIOS em virtude de que o 

mesmo foi idealizado para gerar um cálculo a ser ajuizado juntamente com a petição 

inicial, momento em que ainda não ocorreu a citação, comumente marco inicial da 

incidência de juros nas ações previdenciárias. 

 

O JUSPREV aplica automaticamente a PRESCRIÇÃO às parcelas anteriores a 5 (cinco) 

anos do ajuizamento da ação. O programa considera a data do ajuizamento da ação 

como sendo aquela informada no campo "Data do ajuizamento" na tela inicial do 

JUSPREV. Exemplificando: se o usuário informar no campo "Data do ajuizamento" 

09/2004, o programa irá considerar prescritas as parcelas anteriores a 09/1999 

(exclusive). Se o usuário informar no campo "Data do ajuizamento" "02/2002", o 

programa irá considerar prescritas as parcelas anteriores a 02/1997.  

 

O JUSPREV está disponibilizado na página da Justiça Federal do Rio Grande do Sul 

(www.jfrs.gov.br) em dois locais: 1) no menu �Informações�, opção �Contadoria�; e 2) 

coluna "Serviços", opção "Programas de Cálculo". Não é possível fazer download do 

programa JUSPREV. O usuário deve executá-lo a partir da página da Justiça Federal do 

Rio Grande do Sul, que mensalmente, por volta do dia 12, atualizará o índice econômico 

IGP-DI, empregado na correção monetária das diferenças devidas. 

 

O relatório do programa de cálculo é disponibilizado no formato PDF. Assim, o usuário 

necessita ter no seu computador um programa que visualize relatórios no referido 



formato. No caso do computador do usuário não conter um programa que leia relatórios 

no formato PDF, sugerimos fazer o download do programa "Adobe Reader", clicando 

sobre o respectivo botão que aparece na tela inicial do JUSPREV. Informamos, ainda, 

que existem vários outros programas que visualizam relatórios no formato PDF. 

 

 

2 - REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO DO JUSPREV I 

 

� Computador com acesso à Internet; 

� Programa visualizador de relatório PDF (exemplo: Adobe Reader);  

� Ter em mãos a memória de cálculo do benefício e o extrato de pagamentos, os quais 

podem ser obtidos na Internet, página da Previdência Social. Para acessar essas 

informações, é necessário saber o número do benefício e a data de nascimento do 

Autor/Beneficiário. 

� Para obter a MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO, deve-se entrar na página 

inicial do site da Previdência Social (www.previdenciasocial.gov.br), no menu 

�Serviços�, título �Trabalhador com Previdência� e clicar na opção �Carta de 

concessão/Memória de cálculo do benefício�. Para acessar a "Memória de Cálculo" a 

partir desta página, clique aqui. 

� Mesmo que o usuário tenha a Carta de Concessão/Memória de Cálculo original (da 

época da concessão do benefício), é recomendável que utilize a memória de cálculo que 

consta na página da Previdência Social, pois pode ter ocorrido uma revisão 

administrativa, a qual estará refletida no relatório do INSS e não na original. Também 

pode não constar em algumas memórias de cálculo originais o salário de benefício que 

extrapolou o teto ou ficou abaixo do salário mínimo, informação essa que aparece na 

memória consultada pela Internet e é necessária para fazer o cálculo pelo JUSPREV. 

� Para obter o EXTRATO DE PAGAMENTO, deve-se entrar na página inicial do site 

da Previdência Social (www.previdenciasocial.gov.br), no menu �Serviços�, título 

�Trabalhador com Previdência� e clicar na opção �Extratos de pagamento de benefício�, 



o que fará abrir uma tela com a relação dos pagamentos disponíveis. Para acessar o 

"Extrato de Pagamento" a partir desta página, clique aqui. Estando na página inicial do 

Extrato de Pagamento, clicar no número da coluna �SEQ� correspondente ao mês para o 

qual o usuário deseja atualizar o cálculo (o mais atual será o "1"). Abrirá um documento 

denominado �Detalhamento de Crédito�, do qual o usuário deve retirar (anotar) o valor 

que consta na rubrica �Valor total de MR do período�. Esse valor deverá ser lançado na 

tela inicial do JUSPREV � campo �Renda mensal na data do ajuizamento�. 

 

3 � PREENCHIMENTO DOS CAMPOS DA TELA INICIAL DO JUSPREV I 

 

3.1 - DADOS OBRIGATÓRIOS 

Antes de iniciar o preenchimento dos campos existentes na tela inicial do JUSPREV, o 

usuário deve ter em mãos a memória de cálculo do benefício e o extrato de pagamento 

no qual conste a renda mensal do mês do ajuizamento da ação. 

Todos os campos obrigatórios têm de ser preenchidos, sob pena do programa ser 

interrompido e apresentar uma mensagem informando o erro. 

 

a) Nome do Autor 

Deve ser digitado o nome completo do Autor ou Autora do processo. O campo aceita 

caracteres maiúsculos e minúsculos. 

 

b) Data de Início do Benefício-DIB  

Digitar a data de início do benefício do Autor, informação essa que pode ser obtida na 

Carta de Concessão/Memória de Cálculo do Benefício. Digitar a informação no formato 

dd/mm/aaaa. Exemplo: 15/06/1996. 

 

c) Salário de Benefício 

 Digitar o valor do salário de benefício do Autor, informação essa que pode ser obtida 

na Memória de Cálculo. Digitar todo o valor de forma corrida, sem ponto nem vírgula. 



Exemplo: se o salário de benefício for R$ 536,00, deve-se digitar: 53600. Tendo em 

vista as espécies de benefícios contemplados pelo JUSPREV (vide item 1, retro), o 

programa faz a seguinte consitência deste campo: se houver menos de 25 salários de 

contribuição informados, o programa corrige-os, soma internamente os valores 

corrigidos e divide por 24 a soma encontrada. Se forem informados entre 25 e 36 

salários de contribuição, o programa corrige-os, soma internamente os valores 

corrigidos e divide a soma encontrada pelo número de salários de contribuição 

informados. Exemplificando: se forem informados 32 salários de contribuição, o 

programa divide a soma por 32; se forem informados 36 salários de contribuição, o 

programa divide a soma por 36. 

 

d) Coeficiente  

Informar o coeficiente que incidiu sobre o salário de benefício na apuração da Renda 

Mensal Inicial-RMI. Essa informação pode ser obtida na Memória de Cálculo do 

benefício. 

 

e) Renda Mensal Inicial-RMI  

Digitar o valor da renda mensal inicial do benefício do Autor, informação essa que 

consta na Memória de Cálculo. Digitar o valor de forma corrida, sem ponto nem vírgula. 

Exemplo: se a RMI do benefício for R$ 632,00, deve-se digitar: 63200. 

 

f) Data do Ajuizamento 

 Digitar a data do ajuizamento da ação. O programa irá calcular diferenças até aquela 

data (inclusive). Digitar no formado mm/aaaa. Exemplo: 09/2004. O programa permite, 

também, atualizar para datas pretéritas, o que pode ser útil para fins comparativos. 

Reiteramos que a contagem do prazo de prescrição sempre leva em consideração a data 

informada nesse campo. Salientamos que a divulgação do índice econômico IGP-DI, 

usado na correção monetárias das diferenças devidas, ocorre por volta do dia 12 de cada 

mês, momento em o mesmo é inserido no JUSPREV. 



 

g) Renda mensal na data do ajuizamento  

Digitar o valor da rubrica �Valor total de MR do período� constante do extrato de 

pagamento obtido na página da Previdência Social (vide tópico �Requisitos para 

utilização do JUSPREV�). Digitar todo o valor de forma corrida, sem ponto nem 

vírgula. Exemplo: se a renda mensal atualizada do beneficiário for R$ 1.500,00, deve-se 

digitar: 150000. No extrato semestral de benefício, remetido pelo correio ao 

beneficiário, a rubrica é "Renda Mensal".  

 

h) Salários de contribuição 

Com base na memória de cálculo, digitar as datas e os salários de contribuição que 

foram considerados na apuração da Renda Mensal Inicial-RMI. Digitar a data no 

formato "mm/aa" (exemplo: 05/96). Lançar os valores da coluna "Salário" (valores 

originais, da época). Não lançar os valores da coluna "Sal. Corrigido". Digitar todo o 

valor sem ponto e sem vírgula (exemplos: R$ 123,00 => digitar "12300"; R$ 1.236,25 

=> digitar "123625"). No campo "data", o JUSPREV vai sugerir o mês anterior e marcá-

lo. Se o usuário concordar com a data sugerida, basta teclar "Tab" para confirmá-la ou 

digitar a nova data sobre a sugerida. No campo "Salário", o JUSPREV vai sugerir o 

valor anterior e marcá-lo. Se esse valor sugerido for o correto, basta teclar "Tab" para 

confirmá-lo. Se o valor não for o correto, o usuário deve digitar o novo valor sobre o 

valor sugerido. 

 

IMPORTANTE: PARA MUDAR DE CAMPO, USAR A TECLA "TAB", E NÃO 

A "ENTER".  

 

 

 

 

 



3.2 - DADOS OPCIONAIS 

 

a) Número do processo 

Se a ação a que se refere o cálculo ainda não tiver sido ajuizada, deve-se deixar esse 

campo em branco. Caso contrário, pode-se colocar o número do processo nesse campo, 

o que é útil para fins de localização. 

 

b) Nome de quem elaborou o cálculo 

Nesse campo pode-se digitar o nome da pessoa que elaborou o cálculo. O nome ali 

digitado irá parecer no final do relatório da seguinte forma: Cálculo elaborado por: 

(nome). Como o campo é livre, o advogado pode colocar também a sua inscrição na 

OAB. Exemplo: Fulano de Tal � OAB/RS 99.999. O campo aceita caracteres 

maiúsculos e minúsculos.  

 

c) Cidade de elaboração do cálculo 

 Digitar nesse campo a cidade que deve constar na data que aparecerá no final do 

relatório. Exemplo: se o usuário digitar �Porto Alegre� nesse campo, no final do 

relatório irá aparecer: Porto Alegre, data. 

 

 

IMPORTANTE:  

� PARA MUDAR DE CAMPO, USAR A TECLA �TAB�. NÃO USAR A TECLA 

�ENTER�.  

� AO DIGITAR OS DADOS, NÃO USAR A TECLA �BACK SPACE�. USAR O 

MOUSE.  

 

 

 

 



3.3 - BOTÃO CALCULAR  

 

Após preencher os campos, o usuário deve clicar no botão �CALCULAR�, o que fará 

com que os dados sejam processados e, estando corretos, seja apresentado o relatório. 

 

 

4 � RELATÓRIO 

 

Após preencher os campos, o usuário deve clicar no botão �CALCULAR�, o que fará 

com que os dados sejam processados e, estando corretos, seja gerado o relatório. O 

relatório pode ser impresso e, também, salvo com o nome que o usuário achar mais 

adequado. 

 

 

5 - INTEGRAÇÃO DO JUSPREV I COM O E-PROC  

 

O JUSPREV permite que o Autor ajuíze a petição inicial acompanhada de um cálculo 

com valores líquidos. Se esse ajuizamento se der por meio do E-PROC (processo 

eletrônico), o usuário, após efetuar o cálculo no JUSPREV, deve salvá-lo no seu 

computador com o nome que achar mais adequado. 

No momento de ingressar com a petição inicial via E-PROC, o usuário deve anexar no 

processo eletrônico o cálculo elaborado no JUSPREV, anteriormente salvo. A anexação 

será feita por meio da opção "Documentos:", botão "Anexar Documento". No campo 

"Tipo de documento", o cálculo gerado pelo JUSPREV deve ser anexado como tipo 

"CÁLCULO". 

Outra forma de gerar o arquivo do cálculo a ser anexado ao E-PROC é imprimir o 

relatório gerado por meio do JUSPREV, escaneá-lo e salvá-lo com o nome que o 

usuário achar mais adequado. 

 



6 � OBSERVAÇÃO 

 

Enfatiza-se que o programa JUSPREV foi idealizado como sugestão de cálculo no 

intuito de auxiliar as partes na apresentação dos valores líquidos requeridos na petição 

inicial, visando facilitar e agilizar o andamento do processo nos Juizados Especiais 

Federais Previdenciários, lembrando que a utilização do mesmo e a inserção de dados 

(datas, valores, etc.) é de inteira responsabilidade do usuário.  

Na hipótese das partes não concordarem com os índices adotados e os valores apurados 

pelo programa, poderão os mesmos confeccionar e apresentar cálculos, consoante o seu 

entendimento, ressalvando-se sempre, em qualquer dos casos, o direito de contestação 

dos réus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTRADA  DE DADOS ALTERNATIVA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO (em 

desenvolvimento) 

  

                 Considerando que a parte mais trabalhosa do preenchimento dos campos do 

JUSPREV I  é a parte dos salários de contribuição, desenvolveu-se o presente método 

alternativo de inserção de dados: 

 

Procedimentos para copiar os salários de contribuição da memória de cálculo 

disponível no site do INSS para o JUSPREV I: 

 

A- Instalar a Macro IRSM; 

01- Entrar na Internet. 

02- Acessar o site www.dataprev.gov.br.  

03- Clicar na opção �Consulta Carta de Concessão / Memória de Cálculo de Benefício�.  

04- Digitar o número do benefício e a data de nascimento do segurado/autor.  

05- Se houver memória de cálculo do benefício do Autor, ela será mostrada na tela.  

06- No caso de haver a memória de cálculo, marcar da Seq "001� (inclusive) até a 

�observação da seqüência 036� (inclusive).  

07- Copiar.  

08- Abrir o programa Excel (não o SISCONTA).  

09- Posicionar o cursor no início da planilha  "Plan 1" (célula A1).  

10-Colar Especial � �Texto�.  

11- Executar a macro IRSM, clicando uma vez no botão, o que fará com que as datas e 

os valores fiquem ordenados por coluna.  

12- Salvar o arquivo como tipo "CSV (separado por vírgulas)" com o nome e na pasta 

que o usuário desejar. Após clicar no botão "OK", irão aparecer duas mensagens: na 

primeira o usuário deve clicar em "OK"; e,  na segunda, clicar no botão "SIM". 

13- Fechar o Excel.  

14- Abrir o programa "Bloco de Notas".  

http://www.dataprev.gov.br


 

15- Clicar no menu "Arquivo" / "Abrir..."  

16- No campo "arquivos do tipo:" selecionar "Todos os arquivos".  

17- Abrir o arquivo anteriormente salvo no formato CSV (exemplo: teste.csv).  

18- Selecionar todo o conteúdo da tela do Bloco de Notas (Ctrl+A).  

19- Copiar.  

20- Fechar o programa Bloco de Notas.  

21- Abrir o JUSPREV I.  

22- Colar o conteúdo trazido do "Bloco de Notas" no canto superior esquerdo da janela 

existente à esquerda do botão "Manipula Memo!".  

23- Por último, clicar uma vez no botão "Manipula Memo!", o que fará com que as datas e os 

valores sejam copiados (transportAdos) para o campo "Salários de Contribuição".  

24- O conteúdo lançado na janela em branco pode lá permanecer.  

 

  


