
EXEMPLO DE CÁLCULO COM O PROGRAMA JUSPREV 3 PARA FINS DE 
APURAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – REVISÃO DE UM BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO DE QUALQUER ESPÉCIE 
 
 
 A revisão de benefício de qualquer espécie aplica-se aos seguintes casos: 
 
1. Aposentadoria por idade, quando, por acréscimo no tempo de serviço, o benefício passar de 
proporcional a integral; 
2. Aposentadoria por tempo de contribuição, quando, por acréscimo no tempo de serviço, o 
benefício passar de proporcional a integral; 
3. Qualquer benefício revisto por matéria de Direito, como IRSM de 02/1994, ou de fato (alteração 
nos salários de contribuição, no tempo de contribuição, etc.). 
 
 
 A seguir, ilustramos as informações principais e necessárias ao preencher a planilha para 
elaborar o cálculo de diferenças de um benefício de qualquer espécie a ser revisado.  
 
 
Informações a preencher: 
 
 
Na aba “Usuário e Processo”: 
 

 
 
- Campo 1, com o nome que quem está elaborando o cálculo; 
- Campo 2, com a cidade do calculista; 
- Campo 3, “Atualizar valores até”, terá sempre o mês e ano do ajuizamento da ação . Caso a ação 
ainda não exista, o campo será preenchido com o mês e ano atuais; 
- Campo 4, com o número do processo judicial, se já existir; 
- Campo 5, com o nome do autor, para identificar a que pessoa corresponde o cálculo; 
- Campo 6, digite a data do ajuizamento da ação. Se já ocorreu o ajuizamento, digite a data efetiva. 
Se for apresentar um cálculo junto com a petição inicial, informe qualquer dia do mês em que vai 
ocorrer o ajuizamento, pois o programa trabalha com base mensal. Essa data vai ser considerada 
para fins de prescrição das parcelas e para apurar o valor da causa na data do ajuizamento. 
- Na caixa “Alterar título para:”, selecionar o tipo de cálculo 2.1 – Revisão de um benefício. 
- Os demais campos são opcionais. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Na aba “Correção e Juros”: 
 

 
 
- No quadro “Correção monetária”, preencher campos C.1, C.2 e C.3 escolhendo dentre as opções 
disponíveis nas caixas as mais adequadas ao caso em questão. No cálculo para o valor da causa, 
cabe ao Autor escolher um critério de correção monetária dentre os existentes para esse tipo de 
ação. Já no cálculo de liquidação de sentença 
- Os demais campos são opcionais. 
- No quadro “10 - Juros”, não preencher, pois o cálculo do valor da causa é atualizado para a data 
do ajuizamento da ação, momento em que ainda não ocorreu a citação, que é o marco inicial do 
cômputo dos juros moratórios. 
 
Observação: os parâmetros selecionados nesta aba servirão apenas para uma apuração aproximada, 
já que o entendimento do Juízo do processo quanto aos consectários legais é que prevalecerá no 
momento da liquidação da sentença. 
 
 
Na aba “Dados do benefício”: 
 
 

 
 
- No campo 17, o número do benefício, se existente; 
Após, observa-se dois blocos de dados a serem preenchidos, o “DEVIDO” e o “RECEBIDO”. 
No bloco “DEVIDO”, deve-se preencher as informações do benefício como deveria ser se efetuado 
o reajuste, com o valor da RMI reajustada ou pretendida.  
No bloco “RECEBIDO”, devem ser preenchidas as mesmas informações, mas do benefício como 
foi efetivamente pago pelo INSS, com a RMI original. 
- Nos campos 18 e 25, selecionar a espécie de benefício “Normal”; 



- Nos campos 19 e 26, a Data de Início do Benefício (DIB), com dia, mês e ano; 
- Nos campos 20 e 27, “DIB Anterior”, terá a DIB do benefício anterior para ser tomado de base 
para o primeiro reajuste (caso existente); 
- No campo 21, a Renda Mensal Inicial (RMI) calculada / pretendida. 
A RMI devida será o salário de benefício constante na memória de cálculo obtida na Internet ou em 
um CONBAS atualizado, ou será aquela obtida pela revisão aplicada ao benefício. Caso seja 
necessário calcular previamente a RMI a ser utilizada na revisão, sugerimos utilizar os programas 
JUSPREV 5 ou RMI PREV. 
 
- No campo 28, a RMI recebida, será aquela paga originalmente antes da revisão. 
 
- Os demais campos são opcionais. 
 
 
 
Após preenchidas essas informações, clicar no botão “Calcular”: 
 
 

 
 
 
 
Imprimir o cálculo e salvá-lo em PDF para visualização. 
 
 
 
O resultado terá as seguintes telas / informações: 
 
Tela “RESUMO DO CÁLCULO”, constando o valor dos atrasados resultantes da revisão corrigido 
até a data determinada no campo 3, e com as informações de parcelas vencidas, vincendas e valor 
da causa: 
 



 
 
Tela “CÁLCULO DAS DIFERENÇAS”, com as seguintes informações: 
- Na coluna “Reajuste conforme sentença” estará a evolução do benefício revisado com base nos 
reajustes anuais concedidos pelo INSS;  
- Na coluna “Reajuste administrativo”, estará a evolução do benefício antes da revisão com base nos 
reajustes anuais concedidos pelo INSS; 
- Na coluna “DIFERENÇA”, são apuradas as diferenças decorrentes da aplicação da revisão. 
Ainda, estão disponíveis os valores de parcelas vencidas, vincendas e valor da causa: 
 

 
 



Tela “Quadro de Parâmetros utilizados para cálculo”, no qual constam os critérios selecionados e 
dados informados pelo Usuário: 
 

 
 
 
Conclusão 
 
No exemplo proposto, os valores apurados foram os seguintes: 
 
- Valor dos atrasados corrigido: R$ 4.957,61 
- Parcelas vencidas até o ajuizamento: R$ 28.494,59 
- Parcelas vincendas (12 meses projetados): R$ 2.502,48 
Obs.: Não há correção das parcelas vincendas, pois ainda não são devidas. 
- Valor da Causa (vencidas + vincendas): R$ 30.997,07 


