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REGRA PERMANENTE  

Lei 8.213/91

Art. 29. O salário-de-benefício consiste:

I.- para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples 

dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período 

contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário;

II.- para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética 

simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período 

contributivo.



REGRA DE TRANSIÇÃO  
Lei 9.876/99
Art. 3. 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 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.

§2. No caso das aposentadorias de que tratam as alíneas b, c e d do inciso I do art. 18, o divisor 

considerado no cálculo da média a que se refere o caput e o § 1. não poderá ser inferior a sessenta por 

cento do período decorrido da competência julho de 1994 até a data de início do benefício, limitado a 

cem por cento de todo o período contributivo.



TEMA 1102 - STF

TESE FIXADA:

"O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 

9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 

103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável"



QUAIS BENEFÍCIOS POSSUEM DIREITO A

REVISÃO?

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas 

inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios 

e serviços:

I –Quanto ao segurado: a) aposentadoria por invalidez; b) aposentadoria por idade; c) 

aposentadoria por tempo de contribuição; d) aposentadoria especial; e) auxílio-doença; h) 

auxílio-acidente; II - quanto ao dependente: a) pensão por morte; b) auxílio-reclusão;



PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA  

Lei 8.213/91

Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, 

indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão 

de benefício é de 10 (dez) anos, contado:

I.- do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria 

ter sido paga com o valor revisto; ou

II.- do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido 

de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício, no âmbito administrativo.

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para 

haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos 

menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.



CORREÇÃO DOS

SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO

OTNBTN ATÉ09/1988  

INPCATÉ12/1992  

IRSM ATÉ02/1994  

URV PBCATÉ06/1994

INPC ATÉ 03/1996

IGPDI ATÉ 02/1999

IGPM ATÉ 05/2004

INPCATÉ12/2050.

IPCRATÉ06/1995





DOCUMENTAÇÃO PARA O CÁLCULO

Padrão: Carta de Concessão, CNIS e Último Extrato de Pagamento 

Para comprovar os Salários de Contribuição anteriores ao CNIS

01/1982: CTPS (principalmente as alterações salariais), Holerites, 

Relatório de Salários das Empresas, Extrato Analítico do FGTS e 

Microfichas.



COMO FAZER O CÁLCULO DA REVISÃO DA

VIDA TODA PASSO A PASSO

No Excel: Listar todos os salários de contribuição do segurado do maior para o menor limitando 

ao teto se for o caso, corrigir monetariamente, excluir 20% das menores contribuições, dividir o 

resultado pela mesma quantidade de salários que restou, limitar ao teto se for o caso e aplicar 

igualmente o fator previdenciário e coeficiente da concessão.

Após, reajustar o benefício pelos mesmos índices e na mesma data que o INSS reajusta (observar 

que o primeiro reajuste é proporcional).



Erros Comuns do INSS: Aplicação do Fator Previdenciário em  

aposentadoria por Idade; Inclusão de salários ou outros acertos que 

não constavam na concessão; Cálculo de atrasados sem apresentar 

o cálculo da RMI ou como chegou ao valor.

Erros Comuns da Contadoria: Replicar informações e valores do 

INSS sem apresentar cálculos.



RELAÇÃO DA VIDA TODA E

DUPLO REDUTOR

Tema: 616 -Incidência do fator previdenciário (Lei  

9.876/99) ou das

regras de transição trazidas pela EC 20/98 nos benefícios 

previdenciários concedidos a segurados filiados ao Regime  

Geral até 16/12/1998.
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