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I. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 

 

1. Estudo Prévio 

 

Quanto ao segurado (art. 25 RPS): 

 

Aposentadoria por tempo de contribuição. 

Aposentadoria por invalidez; 

Aposentadoria por idade; 

Aposentadoria da pessoa com deficiência; 

Aposentadoria especial; 

Auxílio-doença; 

Salário-família; 

Salário-maternidade; 

Auxílio-acidente. 

 

Quanto ao dependente: 

 

Pensão por morte; 

Auxílio-reclusão; 

 

 É possível conceituar o acidente do trabalho como sendo o evento 

ocorrido com o segurado a serviço da empresa, ou pelo exercício da atividade 

dos segurados especiais, que provoque “lesão corporal ou perturbação 

funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou 

temporária, da capacidade para o trabalho” (art. 19 da Lei 8.213/91). 

 

 São as seguintes as prestações decorrentes de acidente do trabalho: 

 

- auxílio-acidente (cód. 94); 

- auxílio-doença (cód. 91); 

- pensão por morte (cód. 93); 
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- aposentadoria por invalidez (cód. 92); 

- reabilitação profissional e assistência social. 

 

 

2. Os Cálculos dos Benefícios Previdenciários 

 

2.1 Salário-de-Benefício - Lei nº 9.876/99 

 

 Constitui o “salário-de-benefício” a base de incidência da renda mensal 

inicial, e terá por critério o tempo de filiação do segurado. Será apurado de 

acordo com um Período Básico de Cálculo – PBC (interregno de contribuições), 

de acordo com os salários-de-contribuição (base de cálculo da contribuição 

previdenciária). 

 

INSCRITOS DESDE 29.11.99 

 

- média aritmética simples de 80% dos maiores salários-de-contribuição, de 

todo o período contributivo, corrigidos monetariamente, multiplicado pelo Fator 

Previdenciário (aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por 

idade, facultativamente) 

 

INSCRITOS ANTES DE 29.11.99 

 

- média aritmética simples de 80% dos maiores salários-de-contribuição, 

DESDE JULHO DE 1994 ATÉ A DATA DE REQUERIMENTO, corrigidos 

monetariamente, multiplicado pelo Fator Previdenciário (aposentadoria por 

tempo de contribuição ou aposentadoria por idade, facultativamente). 

 

 Não serão calculados pelo salário-de-benefício os abaixo indicados: 

 

- pensão por morte 

- auxílio-reclusão 
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- salário-família 

- salário-maternidade 

 

2.1.1 Fórmula de Apuração 

 

 A fórmula de apuração do salário-de-benefício será a seguinte: 

 

SB = Y x F * 

 

* Y= média aritmética e F= fator previdenciário (aposentadoria por tempo de 

contribuição e opcional para aposentadoria por idade) 

 

2.1.2. Fator Previdenciário - Lei nº 9.876/99 

 

 O “fator previdenciário” representa uma tentativa de equilíbrio financeiro 

no pagamento do benefício, de modo que quanto maior a idade, maior o 

benefício e menor a idade menor será o valor do benefício. 

 

 A utilização deste mecanismo objetiva a diminuição dos custos com 

benefícios pagos por muito tempo a segurados que se aposentavam 

antecipadamente, bem como, visa outorgar benefícios mais vantajosos àqueles 

que contribuírem por mais tempo e atenderá a seguinte fórmula: 

 

 

F = Tc x a    x      [ 1 +  (Id + Tc x a) ] 

Es                          100 

 

no qual: 

 

f = fator previdenciário; 

Es = expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria; 

Tc = tempo de contribuição até o momento da aposentadoria; 
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Id = idade no momento da aposentadoria; e 

a = alíquota de contribuição correspondente a 0,31. 

 

 O Fator Previdenciário somente se aplica na aposentadoria por tempo 

de contribuição, inclusive a proporcional e facultativamente na aposentadoria 

por idade. 

 

2.2. Renda Mensal do Benefício 

 

 A renda mensal do benefício corresponderá a um percentual sobre o 

salário-de-benefício, que será de 100% do valor do salário-de-benefício, 

excetos os seguintes: 

 

auxílio-doença - 91% 

aposentadoria por idade (inclusive da PCD) - 70% + 1% 

auxílio-acidente - 50% 

aposentadoria proporcional - 70% + 5% 

 

MATERIAL APOIO  

 

CÁLCULO DA RENDA MENSAL 

DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 

E AÇÕES DE REVISÃO DE BENEFÍCIO 

 

 

Renda Mensal Inicial (RMI) = SB x % benefício 

Salário-de-benefício (SB) =  corresponde à média aritmética simples de 

determinado número de salários-de-contribuição. 

Salário-de-contribuição (SC), por sua vez, equivale, grosso modo, à 

remuneração do segurado, limitado ao valor teto. 

Todos os benefícios previdenciários são reajustados periodicamente . A regra 

tem sido reajuste anual , cf. art. 41, III, da LB. Os reajustes são diferenciados 
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entre beneficiários que recebam benefício de valor mínimo e de valor superior 

ao salário mínimo. 

Aos benefícios de valor superior ao mínimo aplica-se o porcentual proporcional 

no primeiro reajuste. O índice “pro rata” equivale aos meses que compreendem 

a data da concessão e a data do reajustamento de benefícios. O índice integral 

reserva-se aos subseqüentes reajustamentos. 

Correção monetária impõe-se aos salários-de-contribuição, no momento do 

cálculo inicial do benefício. 

Aplica-se, também, correção monetária para cálculo de benefícios pagos em 

atraso. Hipótese na qual se apura o valor histórico da RMI e das rendas 

mensais subseqüentes (estes mediante aplicação de índices de 

reajustamento). Depois de definidos todos os valores a que tinha direito o 

beneficiário em determinado período, faz-se incidir, sobre o valor apurado em 

cada uma das competências, a correção monetária, mês a mês, até a data do 

cálculo. 

 

 

 

  

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO 

 

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO ANTES DE 1988: 

À época da Consolidação das Leis da Previdência Social – CLPS/76 (Decreto 

nº 77.077 - de 24 de janeiro de 1976) o salário-de-benefício era calculado da 

seguinte maneira: 

Art. 26. O benefício de prestação continuada, inclusive o regido por normas 

especiais, terá seu valor calculado tomando-se por base o salário de benefício, 

assim entendido: 

I - para o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, a pensão e o auxílio 

reclusão, 1/12 (um doze avo) da soma dos salários-de-contribuição dos meses 

imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade, até o máximo de 12 

(doze), apurados em período não superior a 18 (dezoito) meses; 
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II - para as demais espécies de aposentadoria e para o abono de permanência 

em serviço, 1/36 (um trinta e seis avo) da soma dos salários-de-contribuição 

dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da 

entrada do requerimento, até o máximo de 36 (trinta e seis), apurados em 

período não superior a 48 (quarenta e oito) meses. 

 

Outra peculiaridade que existia no cálculo dos benefícios à época da CLPS era 

a do “menor valor-teto” e a do “maior valor-teto”, que eram fator determinante 

na forma do cálculo: 

Art. 28. O valor de benefício de prestação continuada será calculado da 

seguinte forma: 

I - quando o salário de benefício for igual ou inferior ao menor valor-teto (artigo 

225, § 3º) serão aplicados os coeficientes previstos nesta Consolidação; 

II - quando for superior ao menor valor-teto, o salário de benefício será dividido 

em duas parcelas, a primeira igual ao menor valor-teto e a segunda 

correspondente ao que exceder o valor da primeira, aplicando-se, 

a) à primeira parcela os coeficientes previstos no item I, 

b) à segunda um coeficiente igual a tantos 1/30 (um trinta avos) quantos forem 

os grupos de 12 (doze) contribuições acima do menor valor-teto, respeitado, 

em cada caso, o limite máximo de 80% (oitenta por cento) do valor dessa 

parcela. 

III - na hipótese do item II o valor da renda mensal será a soma das parcelas 

calculadas na forma das letras "a" e "b", não podendo ultrapassar 90% 

(noventa por cento) do maior valor-teto (artigo 225, § 3º). 

 

Rezava o artigo 225, § 3º, da CLPS/76 que por menor valor-teto compreendia-

se, naquele primeiro momento (edição da CLPS), a 10 salários mínimos, e o 

maior valor-teto a 20 salários-mínimos: 

§ 3º Para os efeitos do disposto no § 4º do artigo 26, nos itens I, II e III do artigo 

28, no § 3º do artigo 30, nos itens I e II do artigo 41 e no artigo 121, os valores 

correspondentes aos limites de 10 (dez) e 20 (vinte) vezes o maior salário 

mínimo vigente no País, fixados pela Lei nº 5.890, de 8 de junho de 1973, 
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serão reajustados de acordo com o disposto nos artigos 1º e 2º da Lei nº 6.147, 

de 29 de novembro de 1974, e constituirão, respectivamente, o menor valor-

teto e o maior valor-teto do salário de benefício. 

 

Benefícios decorrentes de acidente do trabalho:  

Art. 169. Em caso de acidente do trabalho ou de doença do trabalho, a morte 

ou a perda ou redução da capacidade para o trabalho darão direito, 

independentemente de período de carência, às prestações previdenciárias 

cabíveis, concedidas, mantidas, pagas e reajustadas na forma e pelos prazos 

desta Consolidação, salvo no tocante ao valor dos benefícios de que tratam os 

itens I, II e III, e que será o seguinte: 

I - auxílio-doença: valor mensal igual ao do salário de contribuição devido do 

empregado, no dia do acidente, deduzida a contribuição previdenciária, não 

podendo ser inferior ao seu salário de benefício, com a mesma dedução; 

II - aposentadoria por invalidez: valor mensal igual ao do salário de contribuição 

devido ao empregado do dia do acidente, não podendo ser inferior ao seu 

salário de benefício; 

III - pensão: valor mensal igual ao estabelecido no item II, qualquer que seja o 

número inicial de dependentes. 

O auxílio-acidente era tratado no artigo 170: 

Art. 170. A redução permanente da capacidade para o trabalho em 

percentagem superior a 25% (vinte e cinco por cento) garantirá ao acidentado, 

quando não houver direito a benefício por incapacidade ou após sua cessação, 

e independentemente de qualquer remuneração ou outro rendimento, um 

"auxílio-acidente" mensal calculado sobre o valor estabelecido no item II do 

artigo 169, correspondente à redução verificada e reajustável na forma desta 

consolidação. 

 

 A CLPS de 1984 (Decreto nº 89.312, de 23 de janeiro de 1984) : 

Art. 164. O benefício por acidente do trabalho é calculado, concedido, mantido 

e reajustado na forma desta Consolidação, salvo no tocante aos valores dos 

benefícios de que trata este artigo, que são os seguintes: 
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I - auxílio-doença - valor mensal igual a 92% (noventa e dois por cento) do 

salário-de-contribuição do segurado, vigente no dia do acidente, não podendo 

ser inferior a 92% (noventa e dois por cento) do seu salário-de-benefício; 

II - aposentadoria por invalidez - valor mensal igual ao do salário-de-

contribuição vigente no dia do acidente, não podendo ser inferior ao do salário-

de-benefício; 

III - pensão - valor mensal igual ao estabelecido no item II, qualquer que seja o 

número dos dependentes. 

O auxílio-acidente era tratado no artigo 164, § 1º: 

Art 164: 

§ 1º O auxílio-acidente, mensal, vitalício e independente de qualquer 

remuneração ou outro benefício não relacionado com o mesmo acidente, é 

concedido, mantido e reajustado na forma desta Consolidação e corresponde a 

40% (quarenta por cento) do valor de que trata o item II do artigo 164, 

observado o disposto no seu § 8º. (g.n.) 

O auxílio-suplementar encontrava acolhida no artigo 166: 

Art. 166. O acidentado do trabalho que após a consolidação das lesões 

resultantes do acidente apresenta como seqüela definitiva perda anatômica ou 

redução da capacidade funcional, constante de relação previamente elaborada 

pelo MPAS, que embora não impedindo o desempenho da mesma atividade, 

demanda permanentemente maior esforço na realização do trabalho, faz jus, a 

contar da cessação do auxílio-doença, a um auxílio mensal correspondente a 

20% (vinte por cento) do valor estabelecido no item II do artigo 164, observado 

o disposto no seu § 5º. (g.n.) 

 

CORREÇÃO MONETÁRIA DOS SC ANTES DA CF/88 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Súmula 07, consagrou que: 

Para a apuração da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários 

concedidos antes da Constituição de 1988, a correção dos 24 (vinte e quatro) 

salários-de-contribuição, anteriores aos últimos 12 (doze), deve ser feita em 

conformidade com o quê prevê o artigo 1º da Lei 6.423/77. 

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região também editou a Súmula 02: 
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Para o cálculo da aposentadoria por idade ou por tempo de serviço, no regime 

precedente à Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, corrigem-se os salários-de-

contribuição, anteriores aos doze últimos meses, pela variação nominal da 

ORTN/OTN . 

O Superior Tribunal de Justiça compartilha de igual entendimento: 

Para os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, devem-

se atualizar os 24 salários-de-contribuição, excluídos os 12 últimos, pela 

variação da ORTN/OTN/BTN, para fins de apuração da renda mensal inicial .  

Previdenciário. Beneficio. Salários-de-Contribuição. Correção Monetária. 

Aplicação da ORTN/OTN/BTN: Possibilidade. Precedente. Recurso Especial 

não conhecido . 

I - A corte já estabeleceu que, no regime anterior a Lei n. 8.213/91, os salários-

de-contribuição anteriores aos 12 últimos meses do afastamento devem ser 

corrigidos com base no índice de variação da ORTN/OTN/BTN. Precedente da 

5a. Turma: REsp n. 57.715/sp. 

II - recurso especial não conhecido.  

ENUNCIADO 9/JEF-SP 

A correção dos 24 primeiros salários de contribuição pela ORTN/OTN nos 

termos da Súmula nº 7 do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3º Região não 

alcança os benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão 

por morte e auxílio-reclusão (Art. 21, I, da Consolidação das Leis da 

Previdência Social aprovada pelo Decreto nº 89.312/84). 

 

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO APÓS A CF/88: 

 

§ 3º, redação primitiva, do artigo 201 da Constituição Federal:  

 

Art. 201. Os planos de previdência social, mediante contribuição, atenderão, 

nos termos da lei, a:  

(...) 

§ 3º - Todos os salários de contribuição considerados no cálculo de benefício 

serão corrigidos 
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O artigo 202 da Constituição Federal, na redação original, estatuía que: 

É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício 

sobre a média dos trinta e seis últimos salários de contribuição, corrigidos 

monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos 

salários de contribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas 

as seguintes condições: 

 

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO APÓS A LEI 8.213/91 

 

Art. 145. Os efeitos desta Lei retroagirão a 5 de abril de 1991, devendo os 

benefícios de prestação continuada concedidos pela Previdência Social a partir 

de então, terem, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, suas rendas mensais 

iniciais recalculadas e atualizadas de acordo com as regras estabelecidas 

nesta Lei. 

 

A Lei 8.213, de 1991, no art. 31, redação original, elegeu o INPC (Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor) como índice apto a corrigir 

monetariamente os salários-de-contribuição: 

Art. 31. Todos os salários-de-contribuição computados no cálculo do valor do 

benefício serão ajustados, mês a mês, de acordo com a variação integral do 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado pela Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente ao período 

decorrido a partir da data de competência do salário-de-contribuição até a do 

início do benefício, de modo a preservar os seus valores reais (Revogado pela 

Lei nº 8.880, de 27.5.1994). 

 

A incidência da correção monetária, consoante a jurisprudência do STJ, se faz 

a até o mês imediatamente anterior ao da sua concessão. Nesse exato 

caminhar, citamos o REsp nº 497.132 – SP, apreciado monocraticamente: 

O recurso merece prosperar. 
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Consoante entendimento exarado pela Egrégia Quinta Turma deste Superior 

Tribunal, no sentido de que "os salários-de-contribuição incluídos no cálculo do 

benefício (PBC) devem ser atualizados até o mês anterior ao do início do 

benefício, consoante entendimento dos arts. 31 e 41, inciso II, da Lei 

8.213/91."(REsp 330.732/SP, rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 08/04/2002.) 

Ante o exposto, com arrimo no art. 557, § 1º-A, do Código de 

Processo Civil, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO. 

Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 22 de outubro de 2003. 

MINISTRA LAURITA VAZ 

Relatora 

 

Benefícios decorrentes de acidente do trabalho  

Art. 28 

§ 1º Quando o benefício for decorrente de acidente do trabalho, considerar-se-

á, ao invés do salário-de-benefício calculado de acordo com o disposto nesta 

subseção, o salário-de-contribuição vigente no dia do acidente se mais 

vantajoso, aplicando-se-lhe o disposto no § 2º do artigo 29. 

Art. 29 § 2º: 

§ 2º O valor do salário-de-benefício não será inferior ao de um salário mínimo, 

nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição na data de início 

do benefício. 

 

 

 

BURACO NEGRO 

Art. 144. Até 1º de junho de 1992, todos os benefícios de prestação continuada 

concedidos pela Previdência Social, entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 

1991, devem ter sua renda mensal inicial recalculada e reajustada, de acordo 

com as regras estabelecidas nesta Lei.  

Parágrafo único. A renda mensal recalculada de acordo com o disposto no 

caput deste artigo, substituirá para todos os efeitos a que prevalecia até então, 
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não sendo devido, entretanto, o pagamento de quaisquer diferenças 

decorrentes da aplicação deste artigo referentes às competências de outubro 

de 1988 a maio de 1992. 

 

 

147,06% SOBRE OS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO 

 

 

REVISÃO DETERMINADA PELO ART. 26 DA LEI 8.870 

O art. 26 da Lei 8.870, de 15 de abril de 1994, anunciou que os benefícios 

concedidos nos termos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, com data de 

início entre 5 de abril de 1991 e 31 de dezembro de 1993, cuja renda mensal 

inicial tenha sido calculada sobre salário-de-benefício inferior à média dos 36 

últimos salários-de-contribuição, em decorrência do disposto no § 2º do art. 29 

da referida lei (aplicação do limite-teto), deveriam ser revistos, a partir da 

competência abril de 1994. Mediante a aplicação do percentual correspondente 

à diferença entre a média dos salários-de-contribuição, sem a incidência de 

limite-máximo, e o salário-de-benefício considerado para a concessão.  

 

 

IRSM DE FEVEREIRO DE 1994 (39,67%) SOBRE OS SALÁRIOS-DE-

CONTRIBUIÇÃO 

Lei 8.880,  

Art. 21 - Nos benefícios concedidos com base na Lei nº 8.213, de 1991, com 

data de início a partir de 1º de março de 1994, o salário-de-benefício será 

calculado nos termos do art. 29 da referida Lei, tomando-se os salários-de-

contribuição expressos em URV. 

        § 1º - Para os fins do disposto neste artigo, os salários-de- contribuição 

referentes às competências anteriores a março de 1994 serão corrigidos, 

monetariamente, até o mês de fevereiro de 1994, pelos índices previstos no art. 

31 da Lei nº 8.213, de 1991, com as alterações da Lei nº 8.542, de 1992, e 
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convertidos em URV, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do 

dia 28 de fevereiro de 1994. 

 

 

 

Art. 21, § 3º: 

Na hipótese da média apurada nos termos deste artigo resultar superior ao 

limite máximo do salário-de-contribuição vigente no mês de início do benefício, 

a diferença percentual entre esta média e o referido limite será incorporada ao 

valor do benefício juntamente com o primeiro reajuste do mesmo após a 

concessão, observado que nenhum benefício assim reajustado poderá superar 

o limite máximo do salário-de-contribuição vigente na competência em que 

ocorrer o reajuste. 

 

A determinação contida na Lei 8.880 foi implementada administrativamente 

pelos seguintes portarias:  

Portaria MPAS nº 2.005, de 8.5.1995: "Art. 2º - A partir de 1º de maio de 1995, 

será incorporada à renda mensal dos benefícios de prestação continuada, com 

data de início no período de 1º de julho de 1994 a 30 de abril de 1995, a 

diferença percentual entre a média dos salários-de-contribuição considerados 

no cálculo do salário-de-benefício e o valor de R$ 582,86, exclusivamente nos 

casos em que a referida diferença resultar positiva." 

 

Portaria MPAS nº 3.253, de 13.5.1996: "Art. 2º - A partir de 1º de maio de 1996, 

será incorporada à renda mensal dos benefícios de prestação continuada da 

Previdência Social, com data de início no período de 1º de maio de 1995 a 30 

de abril de 1996, a diferença percentual entre a média dos salários-de-

contribuição considerados no cálculo do salário-de-benefício e o valor de R$ 

832,66 (oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos), 

exclusivamente nos casos em que a referida diferença resultar positiva." 
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Portaria MPAS nº 3.971, de 5.6.1997: "Artº 5º. A partir de 1º de junho de 1997, 

será incorporada à renda mensal dos benefícios de prestação continuada 

pagos pela Previdência Social, com data de início no período de 1º de maio de 

1996 a 31 de maio de 1997, a diferença percentual entre a média dos salários-

de-contribuição considerados no cálculo do salário-de-benefício e o valor de R$ 

1.031,87, exclusivamente nos casos em que a referida diferença resultar 

positiva." 

 

Súmula nº 19 do E. TRF da 3ª Região (PRSU 2005.03.00.021050-6): 

É aplicável a variação do Índice de Reajuste do Salário Mínimo, no percentual 

de 39,67%, na atualização dos salários-de-contribuição anteriores a março de 

1994, a fim de apurar a renda mensal inicial do benefício previdenciário. 

 

Lei 9.032 deu nova redação ao artigo 28 da LB: 

Art. 28. O valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por 

norma especial e o decorrente de acidente do trabalho, exceto o salário-família 

e o salário-maternidade, será calculado com base no salário-de-benefício.  

 

 

 

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIOS APÓS A LEI Nº 9.876 

Antes da Lei nº 9.876, de 1999 , era o salário-de-benefício obtido pela média 

aritmética simples dos 36 últimos salários-de-contribuição (art. 29, “caput”, da 

Lei de Benefícios - redação original). 

Consoante os termos do artigo 29 da Lei nº 8.213, de 1991, com a nova 

redação ofertada pela Lei nº 9.876, de 1999, o cálculo a ser elaborado, para 

fins de obtenção do salário-de-benefício dos benefícios previdenciários, deverá 

ser feito com base na média aritmética simples dos maiores salários-de-

contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. 

Art. 3º Para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de 

publicação desta Lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a 

concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, no cálculo 
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do salário-de-benefício será considerada a média aritmética simples dos 

maiores salários-de-contribuição, correspondentes a, no mínimo, oitenta por 

cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 

1994, observado o disposto nos incisos I e II do caput do Art. 29 da Lei no 

8.213, de 1991, com a redação dada por esta Lei. 

 

Instrução Normativa nº 95, em seu artigo 76, inciso III, trata do divisor a ser 

adotado após a obtenção da soma de todos os salários-de-contribuição, 

dizendo: 

III– em se tratando de aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e 

aposentadoria especial, para apuração do valor do salário-de-benefício, deve 

ser observado, ainda, que: 

 a) contando o segurado com menos de sessenta por cento de contribuições no 

período decorrido de julho de 1994 até a DIB, o divisor a ser considerado no 

cálculo da média de que trata o inciso I deste artigo não poderá ser inferior a 

sessenta por cento desse mesmo período; 

b) contando o segurado com sessenta por cento a oitenta por cento de 

contribuições no período decorrido de julho de 1994 até a DIB, aplicar-se-á a 

média aritmética simples; 

 

Lei 10.887, de 18 de junho de 2004, inclui art 29-B na Lei 8.213, em 1991: 

Art. 29-B. Os salários-de-contribuição considerados no cálculo do valor do 

benefício serão corrigidos mês a mês de acordo com a variação integral do 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. (Acrescentado pela  Lei 

nº 10.887,de 18/06/ 2004 - DOU DE 21/06/2004. 

 

 

Decreto 3.048, de 1999, no artigo 31, §2º, que para os benefícios de auxílio-

doença ou aposentadoria por invalidez, contando o segurado com menos de 

cento e quarenta e quatro contribuições mensais no período contributivo, o 
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salário-de-benefício equivale à soma dos salários-de-contribuição dividido pelo 

número de contribuições apuradas. 

 

Artigo 28 da LB, § 4º: 

Não será considerado, para o cálculo do salário-de-benefício, o aumento dos 

salários-de-contribuição que exceder o limite legal, inclusive o voluntariamente 

concedido nos 36 (trinta e seis) meses imediatamente anteriores ao início do 

benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de 

promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do 

trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela 

categoria respectiva. 

 

FATOR PREVIDENCIÁRIO 

 

CF Art. 201, desde a EC nº 20, diz que “A previdência social será organizada 

sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial,...”. 

 

A fórmula matemática que representa o fator previdenciário é essa: 

F    =  Tc x a x    [ 1+(Id+Tc x a)] 

ES  100 

 

 

Lei nº 9.876, de 1999: 

Art. 5o Para a obtenção do salário-de-benefício, o fator previdenciário de que 

trata o art. 29 da Lei no 8.213, de 1991, com a redação desta Lei, será aplicado 

de forma progressiva, incidindo sobre um sessenta avos da média aritmética de 

que trata o art. 3o desta Lei, por mês que se seguir a sua publicação, 

cumulativa e sucessivamente, até completar sessenta avos da referida média. 
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No ano de 2020 o número de pessoas com mais de 70 anos de idade (que 

corresponderá a 8,9% da população, no ano de 2000 correspondiam a 5,1%) 

será superior que o número de crianças compreendidas entre 0 e quatro anos, 

em razão da brusca redução da taxa de fecundidade (que em 1960 era de 6,2 

filhos/média por família, para, em 1996, 2,3 f/m por f.) conjugada à elevação da 

expectativa de vida (que em 1930 era de 39 anos, para o homem, e 43, para a 

mulher; no ano de 2000 elevou-se para 64,1 e 71,9, respectivamente; em 2020 

estima-se 69,3 e 77,1, respectivamente). Fontes CEPAL, IBGE – Censos 

Demográficos e PNAD. 

Na exposição de motivos  nº 29 MPS/CCIVIL –PR , que deu ensejo à EC nº 41, 

traz-se o seguinte dado:  

 

População de 0 a 14  - em 1991: 50.988.432  

- em 2000: 50.266.122 

 

População maior de 60 anos - em 1991: 10.722.705 

     - em 2000: 14.536.029 

Na Alemanha a idade mínima é de 65 anos tanto para o homem quanto para a 

mulher. Há possibilidade de jubilação antecipada, desde que conte o cidadão 

alemão com 63 anos, se homem, e 60, se mulher. 

Na Argentina, desde o ano de 2001, 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher. 

Na Colômbia, 62 anos, homem e 57 anos para mulheres. 

Peru e Estados Unidos fixam 65 anos, independentemente de se tratar de 

homem ou mulher. 

 

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO DEPOIS DA MP nº 242 

Aos 24 de março de 2005, o Poder Executivo editou a Medida Provisória nº 

242, publicada no D.O.U. de 28.03.2005. 

 Referida MP pretendia alterar, dentre outras coisas, a forma de cálculo 

de alguns benefícios previdenciários. 
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Senado Federal - sessão realizada no dia 20 de julho de 2005, o Plenário da 

Casa rejeitou os pressupostos constitucionais de relevância e urgência da 

Medida Provisória nº 242, de 24 de março de 2005.  

Presidente do Senado editou o Ato Declaratório nº 1, de 2005, determinando o 

arquivamento da Medida Provisória nº 242  

  

 

RENDA MENSAL INICIAL (RMI) 

 

PRIMEIRO REAJUSTE DA RENDA MENSAL 

Súmula 260 do hoje extinto TFR: 

No primeiro reajuste do benefício previdenciário deve-se aplicar o índice 

integral do aumento verificado, independentemente do mês de concessão, 

considerando nos reajustes subseqüentes, o salário-mínimo então atualizado. 

 

 

TRF da 1ª Região 

SÚMULA nº 21 

O critério de revisão previsto na Súmula n. 260, do Tribunal Federal de 

Recursos, diverso do estabelecido no art. 58, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, da Constituição  Federal de 1988, e aplicável 

somente aos benefícios previdenciários concedidos até 04.10.1988, perdeu 

eficácia em 05.04.1989. 

TRF da 2ª Região 

SÚMULA nº 29 

No reajuste dos benefícios de prestação continuada, mantidos pela Previdência 

Social, aplica-se o critério da Súmula nº 260 do extinto Tribunal Federal de 

Recursos até o sétimo mês após a vigência da Constituição Federal de 1988 e, 

a partir de então, os critérios de revisão estabelecidos nos arts. 58 do ADCT e 

201, par. 2, da mesma Carta Magna. 

TRF 3ª Região 

SÚMULA nº 25 (PRSU 2005.03.00.021049-0) 
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Os benefícios de prestação continuada concedidos até a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 serão reajustados pelo critério da primeira parte 

da Súmula nº 260 do Tribunal Federal de Recursos até o dia 04 de abril de 

1989. 

TRF da 4ª Região  

SÚMULA nº 51 

Não se aplicam os critérios da Súmula nº 260 do extinto Tribunal Federal de 

Recursos aos benefícios previdenciários concedidos após a Constituição 

Federal de 1998. 

 

REAJUSTE – EQUIVALÊNCIA SALARIAL 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: 

Art. 58. Os benefícios de prestação continuada, mantidos pela previdência 

social na data da promulgação da Constituição, terão seus valores revistos, a 

fim de que seja restabelecido o poder aquisitivo, expresso em número de 

salários mínimos, que tinham na data de sua concessão, obedecendo-se a 

esse critério de atualização até a implantação do plano de custeio e benefícios 

referidos no artigo seguinte.  

Parágrafo único. As prestações mensais dos benefícios atualizadas de acordo 

com este artigo serão devidas e pagas a partir do sétimo mês a contar da 

promulgação da Constituição. 

TRF da 3ª Região: 

AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES. CRITÉRIO PARA 

OPERACIONALIZAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA SALARIAL. ART. 58, DO ADCT. 

SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 

ADOÇÃO DE DIVISOR DISTINTO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE 

LEI, NOS TERMOS DO ART. 485, V, DO CPC. CARACTERIZADA. IUDICIUM 

RESCINDENS E IUDICIUM RESCISSORIUM. 

I - Afastadas as preliminares na decisão saneadora do feito, sob os 

fundamentos de estar superada a questão relativa ao depósito prévio e, ainda, 

de que é inaplicável, in casu, a Súmula 343 do C. STF, considerando que a 

ação está embasada em texto de natureza constitucional e por não haver 
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demonstração de controvérsia ou interpretação divergente nos Tribunais 

acerca da matéria discutida nos autos. 

II - A regra do art. 58 do ADCT tem por finalidade o restabelecimento do poder 

aquisitivo dos benefícios previdenciários de prestação continuada, 

especialmente frente às desvalorizações econômicas operadas na década de 

80, mediante sua recomposição pela correspondência ao número de salários 

mínimos da época de sua concessão. 

III - O referido dispositivo é claro ao acolher como divisor, para 

operacionalização da equivalência salarial, o salário mínimo vigente na data da 

concessão do benefício, de forma que a adoção de critério diverso, ou seja, o 

salário mínimo em vigor na data do último salário de contribuição, configura 

violação a literal disposição de lei, nos termos do art. 485, V, do CPC, 

autorizando a rescisão do julgado e o reexame da lide. Precedentes desta 

Corte. 

VI - Rescisória julgada procedente. Improcedência do pedido formulado na 

ação originária. (Ação Rescisória nº 96.03.017192-1; processo originário nº 

92030278389 /SP; AR julgada em 10.11.2004) 

 

Súmula 687 do STF: A revisão de trata o art. 58 do ADCT não se aplica aos 

benefícios previdenciários concedidos após a promulgação da Constituição de 

1988. 

 

Decreto-Lei 2.351/87: 

“Art. 1º Fica instituído o Piso Nacional de Salários, como contraprestação 

mínima devida e paga diretamente pelo empregador, como tal definido na 

Consolidação das Leis do Trabalho, a todo trabalhador, por dia normal de 

serviço.” 

 

RESP 200463, rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, v.u. DJ 10.04.2000:  

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. REVISÃO. ART. 58 DO ADCT/88. 

EQUIVALÊNCIA EM NÚMERO DE SALÁRIOS MÍNIMOS. PARÂMETRO. 
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O conceito de salário mínimo do art. 58 do ADCT/88 é o mesmo do piso 

nacional de salários do DL 2.351/87 que deve ser utilizado como parâmetro no 

cálculo da equivalência. 

Recurso conhecido, mas desprovido. 

 

Lei 7.789, de 03.07.1989, art. 5º: 

A partir da publicação desta Lei, deixa de existir o salário mínimo de referência 

e o piso nacional de salários, vigorando apenas o salário mínimo. 

Art. 1º da mesma norma fixou o salário mínimo em NCz$ 120,00 para junho de 

1989.  

Súmula nº 26/TRF da 4ª Região 

O valor dos benefícios previdenciários devidos no mês de junho de 1989 tem 

por base o salário mínimo de NCz$ 120,00 (art. 1º da Lei 7.789/89).  

Súmula nº 14/TRF da 3ª Região (PRSU 93.03.108044-0) 

O salário mínimo de NCz$120,00 (cento e vinte cruzados novos) é aplicável ao 

cálculo dos benefícios previdenciários no mês de junho de 1989.”  

 

Recurso Extraordinário nº 239.950-3/SP, Relator Ministro Maurício Corrêa, 

julgado em 09.05.2002, publicado em 02.08.2002:  

Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário. Benefício Previdenciário. 

ADCT-CF/88, Artigo 58. Aplicação do critério da equivalência salarial. 

Auxílio-doença convertido em aposentadoria por invalidez antes da 

promulgação da Constituição Federal. Critério de revisão previsto no artigo 58 

do ADCT-CF/88. Incidência, a partir do sétimo mês da vigência da Constituição 

sobre o valor percebido em razão da aposentadoria e não daquele recebido em 

virtude de auxílio-doença. 

 

A Portaria MPS 3.485, de 16 de setembro de 1991, fixou o coeficiente reajuste 

dos benefícios em 54,60%.  

 

O salário mínimo vigente no mês de agosto de 1991 correspondeu a Cr$ 

17.000, e no mês setembro foi elevado para Cr$ 42,000 .  
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Decretos nºs 356 e 357, publicados em 09 de dezembro de 1991, uma vez que 

as Leis 8.212 e 8.213 nos artigos 103 e 154, respectivamente, incumbiram ao 

Poder Executivo a regulamentação das leis no prazo de sessenta dias.  

 

A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Brasília e o Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de 

São Paulo impetraram Mandados de Segurança nºs 1.270 e 1.233, que foram 

deferidos pela Egrégia 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, determinando 

o reajuste de benefícios de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença e 

outros, pelo índice de 147,06%. 

O Presidente do Supremo Tribunal Federal, à época Ministro SYDNEY 

SANCHES, deferiu o pedido de Suspensão de Segurança nº 471/DF em prol 

do ente público: 

“sem enfrentar, portanto, qualquer das questões processuais, ou de mérito, das 

causas em que concedidos os mandados de segurança nºs 1.270 e 1.233 do 

Eg. Superior Tribunal de Justiça, e lamentando que esta decisão atinja pessoas 

tão necessitadas, dentre as quais familiares e parentes meus, defiro os 

requerimentos da União Federal e do INSS, para suspender tais decisões. 21. 

A suspensão das seguranças vigorará enquanto pender o recurso 

extraordinário a ser interposto, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for 

mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado. Tudo nos 

termos do § 3º do art. 25 da Lei nº 8.038, de 28.05.90 e do § 3º do art. 297 

R.I.S.T.F.”. 

Considerando a decisão favorável aos aposentados e pensionistas, proferida 

pelo Plenário do E. STF, em 26 de junho de 1992, no RE 147.684-2-SP , a 

Previdência editou Portaria MPS nº 302, de 20 de julho de 1992, outorgando 

aos beneficiários o índice de 147,06%  para reajuste dos benefícios de valor 

igual ou superior Cr$ 17.000,00. 

 


