
r 

Batista unal; Coordenação 
'ntõnio PeresGfdlel Editorial e 
luiz51reck Diagramação 
~oAlkm im Marijane R. S. Santos 
lnio Mon! 'Alverne B. lima 

Capa~ ElaineSilva 
Jonny M. Prochnowloro Vicente Agostinho 

le Barreto 
!erRalera 

Iria Cristina G. de Amorim CRB- 14/898 

berto Pereira de Castro; João Batista 
luis Kravchychyn - São Paulo: Conceito 

AIIosencadorl.1 4.INSS I. Lauari, João 

IIL Kmtchychyn, Jefferson luis IV. Titulo 

(DU - 368.4(094.3) 

'3 de janeiro de 2011. 

oOU p/eemo. Aviolação dos direitos aulordis ti punivfl 
!direitos autorais (lei nO 9.610, de 19.02. 1998), 

no Brasil! P,jnl{'d in SI3111 

05-120 -130 Paulo/IP 
!.conceitoj ur.com ,br 

MATO GROSSO DO SUL 
Campo Grande: Av. Mato Grosso, 4700 

Bairro (arandá Bosque· Fone (67) 3318-4825 


Campo Grande: Rua da Paz, 17 -loJ3 3 

~Ia Tupaciretan - fone (671lJ84-8242 


Corumbá: Rua Amélica, 1941 - (enlro 
fone (67) 3232-0016 


Dourados: Rua Onofre Pereira de MaiOS, 1700 

Centro - Fone (67) 3421-9269 


Três lagoas: Rua Zuleide PeresTabox, 1007 - Plaça da 
Justiça, 10 - Fone (67) 352H140J 

Sumário 


Abreviaturas ... 21 


Nota à 2' ed ição .... . 25 

Apresentação ............ ........................ ....... . 27 


PARTE I - SISTEMA DE SEGURIDADE SOCIAL BRASILEIRA 

Capítulo 1 - A Evolução da Proteção Social no Brasil ... ____ ... ......... ........ _.... _. 31 

1.1 Primeiras regras de proteção._...... 

1.2 A Lei Eloy Chaves. . 

1.3 Os inst itutos de classe .......... ................. .. 

LA Da criação do lNPS à Cons tituição de 1988. 


. ............ ... .. 32 
...... . 33 

34 
36 

1.5 A Const ituição de 1988 e a Seguridade Social ..... _........... ............ .... .. 38 

1.6 A criação do INSS e as primeiras reformas. 40 

1.7 A Emenda Constitucional n° 20 .............................. ....... .. 41 

1.8 O Fator Prev idenciári o e o novo período básico de cálculo ............ .. 45 


1.9 As Emendas Constitucionais n" 41 e 42 ................................. ............. . 46 

l.10 A Emenda Constitucional n° 47/2005 ............................... . _. 47 


Capítulo 2 - Princípios do Direito Previdenciário ........ _..... ___ .___ .. _. __ ...... _.... .. 49 

2.1 Princípios gerais de Direito Previdenciário.. .. .... .... ... .. 50 


2.1. 1 Princípio da solidariedade ........ .. .......... . 50 

2.1.2 Princípio da vedação do retrocesso social ............. .. ........... . 50 


2.2 Princípios constitucionais da Seguridade Social ..................... .. 5 1 

2.2.1 Universalidade da cobertura e do atendimento ......... .. .. 51 

2.2.2 Uniformidade e equ iva lência dos benefícios e serviços às popu· 

lações urbanas e rurais ........................ ........... ............ ...... .. 52 

2.2.3 Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e 

serviços ................ ........ . . ..... ............... .. 52 

2.2.4 Irredutibilidade do valor dos benefícios ........ _. ____ ........ . 53 

2.2.5 Equidade na for ma de participação no custeio ................. .. 53 

2.2.6 Diversidade da base de financiamento .......... ............. ......... . 53 

2.2.7 Caráter democrático e descentralizado da administração. .. 54 


. 5 . 


 

 

STJ00090990



••• •• •••••• ••• •••••••••••• • ••• •••••• •••••• 

2.3 Princípios específicos de custeio ... .... . 54 

2.3. 1 Do orçamento diferenciado 54 

2.3.2 Da precedência da fonte de custeio ................... . 56 

2.3.3 Da compulsoriedade da contribuição .. . 56 

2.3 .4 Da anterioridade tributár ia em matéria de con tribuições 

sociais o" 57 


2.4 Principios específicos de Previdência Social 57 

2.4. 1 Da fili ação obrigatória ... 58 

2.4.2 Do caráter contributivo .. 58 

2.4 .3 Do equ ilíbr io financeiro e atu arial. 59 

2.4.4 Da garantia do benefício mínimo ............... . 60 

2.4.5 Da correção monetária dos salários de contribuição ... 60 

2.4 .6 Da preservação do valor real dos benefícios .......... . 61 

2.4.7 Da facultatividade da previdência complementar ... . 62 

2.4.8 Da indisponibilidade dos d ireitos dos beneficiários. 62 


Capítulo 3 - Aplicação das Normas de Direito Previdenciário ................... . 6S 

3. 1 Antinomias e critério s de solução ... . 66 

3.2 Lacunas do ordenamento e sua solução .. . 67 

3.3 Interpretação das normas ...................... .. 68 

3.4 Vigência e eficácia das normas no tempo .. 69 

3.5 Vigência e eficácia das normas no espaço. 70 


Capítulo 4 - A Organização da Seguridade Social.. ....................... .............. . 73 

4.1 Sistema Nacional de Seguridade Social. 73 

4.2 Ministérios da área da Seguridad e Social.. .... 74 

4.3 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.. .. . ............ . 75 

4.4 Gestão descentralizada..... ... . .... ... .. ....... .. .. ... ............ .. ....... .. . 77 

4.5 Conselho Nacional da Seguridade Social - CNSS ... . 78 

4 .6 Conselho Nacional de Previdência Social- CNPS ... ... . 78 

4.7 Conselhos de Previdência Social - C PS. 80 

4.8 Conselho Nacional de A,sistência Social - CNAS .. 81 

4.9 Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC. ..... .... . . 83 

4.10 Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS ... 84 

4.11 Conselho Admin istrativo de Recursos Fiscais ........... . 86 


Capitulo 5 - Modelos e demais Regimes de Previdência ............................. . 89 

5.1 Tipos de Sistemas ................ ... . . 89 


5.l.! Sistemas contributivos e não-contributivos..... 89 

5. 1.2 Sistemas contributivos de repartição e capitali zação 90 

5.1.3 Sistemas privados de previdência ... .. .. . 91 


5.2 Demais regimes previdenciários existentes no Brasil. 92 


- 6 

 

 



L ....... .... .... . 
 54 
O ........ . 
 54 


56
~ custeio ...... .. . 


56 

iria em matéria de contribuições 


ência Social .. 


ffltribuição .. 


57 

57 


58 

58 

59
tuarial ....... . 


60
línimo ... .. ...... . 

: salários de contribuição ..... . 60 


61
ai dos benefícios .. ... 


dência complementar ......... ..... . 62 

62 ireitos dos beneficiários 


ireito Previdenciário ..... .. ............ . 65 

o........... .......... ... .. ........ ..... . 
 66 


67lolução ................ .... .. .. . 


68 

o tempo .... ....... ...... .. . 
 69 
o espaço .... . 
 70 

~e Social ... ....... ... ... ....... ... .......... .. .. 73 

Social ........ ....... .. ........ .... .. .. .. ... .. 73 


74
le Social .... .. .......... ............ .. .. 


:ial - INSS .. .. .......... .. .. ...... .. ........ .. 75 


77 

e Social - CNSS .. 
 78 


78
ia Social - CN PS ...... .... ...... . 


80
- CPS .............................. .. . 


81
a Social - CNAS ...... ........ .. . 


ia Complementar - CNPC. .......... . 83 

84 
lência Social - CRPS .... . 


cursos Fiscais........................ ...... .. . 86 


.e P revidência .... ... ... ........ ..... .... .. . 89 


89 

89
l-contributivos 


e capitalização. 90 

••• • o •••••••••••••• •••••• • ••••• • • ••••••••• 
 9 1 


"",,,eraes no Brasil ....... 92 


5.2.1 Regimes de previdência de agen tes públicos ocupantes de car

gos efeti vos e vi talícios.. .. .. ........ ......... .............. .... .. 93 


5.2.2 Regime Previdenciário Complementar. .... ......... ...... .... . 111 


5.2.3 Regime dos Militares das Forças Armad as .... . 	 115 


PARTE 11 - O REGIME GERAL DE PREVIDtNCIA SOCIAL 

Capítulo 1 - O Regime Geral de Previdên cia Social ...................... .. .. ...... .. ... 119 


1.1 	Beneficiários do RGPS, segurados e depe ndentes .. . ................ ..... 121 


LU Segurados.. ...... ...... . ........ ............ ..... 122 


1.1 .1. I Segurados obrigatórios ........ ...... ..................... ................ 122 


1.1 .1.2 Segurados facult ativos ........ .... ............. ............ ... .. .. .. 128 


1.1.1.3 A me no ridade e a fili ação como segurado ............ ........... 129 


1.1. 1.4 Aposentado que retorna à atividade .. ....... .......... 130 


1.1 .2 Dependentes 	 ............. .. ..... .......... . 132 


1.2 Filiação ........ . 	 138 


1. 3 Manutenção e perda da qualidade de segurado...... .................. 138 


1.3. 1Tabela para veri ficação da manutenção da qualidade de segurado 


(pe ríodo d e graça legal) de acord o com as datas de recolhimentos 


vige ntes ..... ...... ............. ................ ............ .... .. .. .. ...... .. .... .. ........ .............. 143 


1.3.2 Modelo de item a ser incluído na funda mentação jurídica da 


petição inicial quando da interrupção das contribuições em virtude 


de enfermidade.. ........ .... .. .. .. . . ... .. .................... .. .. .. . 145 


1.4 Tempo de se rviço/contribuição para fin s previdenciários. 146 


1.4.1 Prova do tempo de contribuição .. ............ .... .................. .............. 150 


1.4.2 Reconhecimento do tempo d e fili ação ................................ ........ 153 


1.4.3 Atividade rurícola e o regime de economia fam iliar ...... ... ........ 154 


J.4.4 Tempo como aluno-aprendiz.. ............ ....... 159 


1.4.5 Efeitos das decisões trabalhistas frente ao INSS ..... .... .. .. 160 


1.4.6 Contagem recíproca do tempo de contribuição............ .. .. .. ......... 163 


1.4.6. 1 Modelo de requerimento de certidão de tempo de serviço... 166 


1.4.7 Jus tificação administrat iva 	 ........ ............. 167 


1.5 Períodos de ca rência ........ .... .......... .......... .. .. .. ...... .... .. .. 168 


1.5. 1 Tabela de carência exigida até 2011 .. ...... ............ .. 175 


1.5.2 Tabela de inicio de contagem d e carência de acordo com a 


forma de filiação ..... ......................... .......... ............ .. .. .. .. ............ .......... . 176 


J.6 Concessão da prestação previdenciária ...... ...... .... .. .. .. .. 178 


1.6.1 Suspensão do benefício ... . ........ ........ ..... .. .. .. ...... .. .. ...... .......... .. 182 


1.6.2 Cancelamento do benefício .... ...... ............ ........ ......... 184 


- 7 

 

 



-


PARTE III - A POSTULAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA 

Capítulo 1 - Processo Administrativo Previdenciário .. .... .... ..... .... ........ .... ... 189 

1. I Modelos de requerimentos administrativos.. . . 194 

l.U Conferência das informações constantes no CNIS 195 
1. 1.1.1 Modelo do requerimento do CNIS. . 197 

1. 1.2 Pedido de atualização dos dados do CNIS .... ... ......... 198 

1.1.2.1 Modelo de requerimento de atualização do CNIS ..... 204 
1.1.2.2 Modelo de requerimento de cadastramento de senha para 
acesso ao CNIS pelo site do INSS.. 205 

1.1.3 Requerimento de concessão de benefício ............... 206 

1.1.3.1 Modelo de requerimen to genérico de concessão de 
beneficio ........... ... 210 
1.1.3.2 Modelo de pedido de ut il ização de documentos já anexados 
a outro requerimento de beneficio (resposta à carta de exigência 
do INSS) ... 211 

1.1.4 Requerimento de cancelamento do beneficio.. 213 
1.l .4. 1 Modelo de requerimento do cancelamento do benefício... 214 

1.1.5 Requerimento de cópia integral do Processo Administrativo .. 21 4 
1.1 .5. 1 Modelo de requerimento de cópia integral do processo de 
concessão. 215 

J .1.6 Pedido de restitu içâo ou compensação de contri buições pagas a 
maior ...... 216 

1.1.6.1 Mod el o de requerimento de resti tuição de va lores relativos 
a contribu ições previdenciárias .. 219 

Capítulo 2 - Recursos no âmbito Administrativo ... ..... .......... .................. ..... 221 

2.1 juntas de Recursos (1° grau) .... .... ..... ... 222 


2.1. 1 Modelo de Recurso Ordinário para a junta de Recursos do 
CRPS ......... 223 

2.2 Câmaras de Julgamento - Caj .......................... .. 228 

2.3 Conselho Pleno do CRPS .. 229 

2.3.1 Pedido de uniformização de jurisprudência no âmbito admi
nistrativo.. .... ......... ............. ............. 229 

2.3. 1.1 Pedido de uni fo rmização de ju risprudência em tese. 230 
2.3.1.2 Pedido de uniformização de jurisprudência em matéria de 
direi to .......................... 230 

Capítulo 3 - Prazos e Intimações no Âmbito Administrativo ............. .... ..... 233 

3.1 Pautas de julgamento, seSSões e acórdãos das juntas de recursos e 
câmaras de julgamento 235 
3. 2 Diligências. 236 

- 8

 

 



\ ADMINISTRATIVA 

'revidenciário .. .... ..... ... ... .. .... ... .... .... 189 

inistrativos .. .. 0.0 .... 0.0 .... 0.0..... ............. ] 94 


ões constantes no CNIS .............. 195 

~nto do CN IS ....... ... . ... ........ ....... 197 

dados do CN IS 198 

mto de atualização do CNIS 204 

'nto de cadastra mento de se nha para 

INSS .. ..... 205 

o de benefíc io ... . 
 ..... 206 

menta genérico de concessão' de 

.................... .. .... ..... .......... 21 0 

Iti lização de doc umentos já anexados 

efício (resposta à carta de exigência 

......... ... ..... ...... ..... ................. 211 

.ento do benefício .... .. . 
 213 


nto de cópia integral do processo de 


iIlpensação de contribuições pagas a 


.to do cancelamento do beneficio ... .. 214 

gral do Processo Administrati vo ...... 2 14 


....... ......... ... .. ...... . .............. .... ... ...... 215 


................ ... .... ... ...... ....... .. ... 216 

.to de restituição de valores relativos 

as .................. .... ... . 
 219 

.strativo .. .. , .. .... , .......................... ... 221 


................ . ......... 222 

. rio para a lunt a de Recursos do 


... ..... .............. ........... .. . 
 223 

228 

229 


e jurisprudência no âmbito admi. 
........... .................. 229 

ia de jurisprudência em tese.. .. .... 230 

ia de jurisprudência em matéria de 

......... .. .... ... .. .... ................ .................. 230 


110 Administrativo ........ .. ...... .. ... . 233 

icórdãos das juntas de recursos e 

.... ........ . ............ 235 

................... .... ........ ............ .. .. ... ...... ... 236 


3.3 Intimações na âmbito administrativo .... 236 


Capítulo 4 - Incidentes P rocessuais nO âmbito Administrativa ......... ........ .. 239 


4.1 Embargos ...... ................ .... ..... . .. ..................... .. 239 


4.2 Pedido de co rreção de erro material ................................................ .. 240 

4.3 Revisão de ofício .. . ....................... .. 240 

4.4 Con Oito de competência ........ . ........................... ................... . 241 


4.5 Reclam ação por não· cumprimen to 241 


PARTE IV - A POSTULAÇÃO NA VIA JUDICIAL 

Capítulo I - Ações para Concessão de Aposentadorias Voluntárias .... .... ... . 247 

1.1 Aposentado ria por tempo de contr ibuição ..................................... .. 248 


1.1.1 Contribuinte individual e facultativo .. .................. .. 25 t 


1.2 Periodo de ca rência ............ .. 252 


I 1.3 Data de início do beneficio ... ..................... 252 

l.IA Rend a mensal inicial. . .... ........... .. ....... .. 252 

1.1.5 Aposentadoria do professor .. .. .. .. ........................ .. 254 


1.1.5. 1 A aposentadoria do professor e a aplicação do fator 

previdenciá rio . .......................................... 256 


1.1.6 Aplicação de novos critérios para as aposentadorias.... 257 

1.1.7 Modelo de ação para a concessão de ap ose ntado ria por tempo 

de contribuição ...... ............ ...... ........... ................ .... .. 259 

1.1 .8 Modelo de ação para concessão de aposentadori a por tempo de 

contribuiçâo co m cômputo de tempo rural e especial. ....... .. 262 

1.1.9 Modelo de ação para inclusão de valores na RM I da 

aposentadoria po r tempo de contribu ição ............................................. 266 

l.l.l O Modelo de ação para inclusão de valores decorrentes de ação 

trabalhista em aposentadoria já conced ida....... ...................... 270 


1.2 Aposentado ri a por idade ......... .. ...................... .. ........ .. ........ 274 

1.2,1 Apose ntado ria por id ade do trabalh ado r ru ral ...... ............... 276 

1.2.2 Período de carência ... . .. .... .............. ................ . 280 

1.2.2 Data de inicio do benefi cio 280 

1.2.4 Re nda mensa l inicial... 28 1 

1.2.5 Modelo de ação de concessão de aposentadori a por idade 

urbana ....... .... ................ .... .. .. ...... .. . .. .... ...... ..... 28 1 

1.2.6 Modelo de ação de concessão de aposentadoria por idade rural. 284 

1.2.7 Da possibilidade de transformaçã o do benefício por 

incapacidade em aposentadoria po r idade.. ............ ........ .. 288 

1.2.8 Modelo de ação para transformação de ap osentadoria por 

incapacidade em aposentadoria por idade.. . .................... 29 1 


1.3 Aposentadoria especial ............ .... ......................... ............ ....... 296 


· 9· 

 

 



1.3.1 Período de carência ................. .. 300 
1.3.2 Data de inicio do benefício 300 
1.3.3 Renda mensal inicial 30 \ 
1.3.4 Conversão do tempo de serviço especial .... ...... .. .................. . 301 

1.3.4. \ Tipos de trabalho para enquadramento em atividade 
especial.. .. ........ .. . ...... .... .... 305 
1.3.4.2 Agentes nocivos... ...... .... .... 	 307 

1.3.4.3 Enquadramento de atividade especial exposta ao agente 
nocivo Ruído ... ............ ... .. ...... ...... .. ...... .... ...... ...... .... .... .. ............. 308 
1.3.4.4 Enquadramento de atividade especial exposta ao agente 
nocivo Frio .. ........ .. ...... .... ...... .... ..... .............. 311 
1.3.4.5 Enquadram ento de atividade especial exposta ao agente 
nocivo Calor ....... ...... .. ....... .... .... ...... ...... .. ........ .......... 313 

\.3.5 Comprovação do exercício de atividade especial.. 315 
1.3.5.1 Entendimento jurisprudencialarespeitodo enquadramento 
da aposentadoria especial ............ .. ...... . .. ... 317 
\. 3.5.2 Tabela de enquadramento legislativo do período de 
atividade especial ...... .... .... . .. .... . 318 
\ .3.5 .3 Modelo de ação objetivando a concessão de Aposentadoria 
Especial. .............. .. .... ...... ........ ...... .... .... .... 320 
1. 3.5.4 Modelo de ação de concessão de aposentadoria com parte 
do tempo espec ial. .... .. ........ .... ...... ... 326 
1.3.5.5 Modelo de ação objetivando revisão de beneficio mediante 
averbação de tempo especial .. .................................... 331 

\.4 Desaposentação.. . 	 .. ....... .... ......... .. . ...... .. ........ . 335 
\.4.1 Modelo de ação de desaposentação .. ... 340 

Capítulo 2 - Ações para concessão e restabelecimento de benefícios por 
incapacidade .................................................. ........ ...... .............. .. .................. . 349 

2.1 	Auxílio-doença. 349 
2.1 . \ Período de carência 35\ 
2. \ .2 Data de inicio do benefício. 351 
2.\.3 Ren da mensal inicial .. 353 
2.1,4 Processo de reabilitação 354 
2.1.5 Situação trabalhista 	 355 
2.1.6 Cessação do benefício 	 355 
2.1.7 Sistema "Data Cert"; pedido de prorrogação e pedido de 
reconsideração .. ..... .. ............................ .. 356 
2.1.8 Modelo de ação de restabelecimento de auxílio-doença 358 

2.2 Apose ntadoria por inva lidez. 363 
2.2.\ Período de carência 365 

- 10

 

 



-
300 

) ....... .......................... .. 
 300 
..... ......................... 
 301 


301rviço especial ... 


Dara enquadramento em atividade 

........ .... ......... ........ ... ... .......... ... 
 305 

........ ........ ... ... ... .... .. .... 307 


tivid ade especial exposta ao agente 


.. .. ................. .... .... ...... ......... 308 

tividade especial exposta ao agente 


:ividade especial exposta ao agente 


tlenci ai a respeito doe nq LJ ad ramento 


ll1ento legislativo do período de 


indo a concessão de Aposentadoria 


cessão de aposentadoria com parte 


Indo revisão de benefício mediante 


.................. ....... . ....... ..................... 311 


........ ............. ........... . .. ...... ................ 313 


de atividade especial ........ ................. 315 


.. . .................... . 317 


................. .. 318 


... ....... ................................. ............ ..... 320 


...... ........................ 326 


....... .............. ... 
 331 


................. ...... 
 335 

340ntação .... ...... .. 


.e1ecimento de benefícios por 

.................. .................................. 349 


............................. 	 349 


............. 	 35 1 


......... ..... 	 351 


353 


354 

355 


...... ..... ... ........... 
 355 

lo de prorrogação e pedido de 

,.......... ..... ....... ... .. 356 


.... 	 358 


363 


menta de auxílio-d oença ... 


..... ... ........... ... 
 365 


2.2.2 Data de in ício do benefício ................... . 	 366 

2.2.3 Renda mensal inicial ........... ..................... . 	 366 

2.2.4 Recuperação da capacidade de trabalho... .. .............. . 367 

2.2.5 Tra nsformação do benefício por incapacidade em aposentadoria 

por idade. ................ ..... ......... ..... ........ .. ............... ............ 369 


2. 2.6 Modelo de ação de concessão de auxílio-doença e/ou aposenta
doria por invalidez ............. .... ................ 37 1 


2.3 Auxílio-acidente.. 	 .............. .. ............. 375 

2.3. 1 Per íodo de carência ....... 	 377 

2.3.2 Data de in ício do benefício .. 	 377 

2.3.3 Renda mensal in icia l.. . .............. .. .................... .. 377 

2.3.4 Suspensão e cessação do benefício ................ . ............. .... 378 

2.3.5 Modelo de concessão de auxílio- acidente .. 	 379 

2.3.6 Modelo de ação d e restabelecimento de auxílio-acidente. 381 

2.3 .7 Exemplos de quesitos p ara perícia m édica (ação 

previdenciária).......................... ........ .......... . 386 


2.4 Pontos destacado s sobre Acidente de Traba lho e Doenças 

O cupac iona is ................. .... ... ................. .......... .................. . ..................... 386 


2.4. 1 Evolução histórica da proteção acidentária.. .. .......... ............. .. 387 


2.4.2 Conceito de acide nte do trabaHlO. .. .................. ....... 389 

2.4 .3 Doenças ocupacionai s ........ 	 392 

2.4.4 Nexo causal e concausalidade 	 .. ...... 393 


2.4.4. 1 A presunçã o de nexo causal em doenças oc upacionais .. 395 

2.4.5 Aspectos da proteção previdenciária à vítima de acidente .. 397 

2.4.6 A comunicação d o acidente de trabalho - C AT ............. ...... . 398 

2.4.7 Resp onsabi lização do tomado r dos se rviços ...... .... .. 399 


2.4.7.1 Com fundamento na respo nsabil idade subje tiva do 

empregador..... ...... ......... ....... .................. ... .. .......................... 399 

2.4.7.2 Com fundam e nto na responsabilidade objetiva do 

empregado r ................ .... ....... ......... . .... .................. ...... 400 


2.4. 7.3 A teoria do risco social - Cobertura pela previdência 

social.. .... ...... .... .. ................. .......................... . 400 


2.4.7.4 Responsabilidade penal...... . 	 . ................ 400 

2.4.7.5 Sanções administrativas ... ........... .............. ............. 401 


2.4.8 D ire ito à indenização civil...... ...... ........... 	 40 1 

2.4.9 O direito de regresso da previdência em face do empregadO! 410 

2.4.10 Estabilidade do empregado acidentado .............. .................. 411 


Capítulo 3 - Ações para concessão de Benefício Assistencial ao Idoso e aO 


Deficiente Físico - LOAS ... ...... ....................................................................... 415 

3.1 Modelo de ação de concessão de benefício assistencial - deficiente.. 42 1 


- 11 

 

 



3.2 Modelo de ação de concessão de benefício assistencial - idoso .. 425 


Capitulo 4 - Ações para concessão de benefícios de proteção à Família e à 

Maternidade .. ............ ................. .. ... ... ............................... ........ ............. .... .... 429 


4.1 Pensão por morte .. 429 

4.1.1 Período de careneia .. 434 

4.1.2 Data de início do beneficio ..... ...................... ........................ ... . 434 

4.1.3 Renda mensal inicial... . . ................................... . 435 

4.1.4 Cessação do benefício.. ..... ...... ................ . .. ... ..... .... .. ............... 437 

4.1.5 Pensão por morte decorrente de acidente de trabalho ................ 438 

4.1.6 Modelo de ação de pensão por morte de menor sob guarda ..... 439 

4.1.7 Modelo de ação de concessão de beneficio de pensão por 

morte - un ião estável.. .................................. . 443 


4.2 Auxilio-reclusão. ................. ....... .. ... ............... .. .... 447 

4.2. 1 Per iodo de carência ....... . 449 

4.2.2 Data de início do benefício .. ... 449 

4.2.3 Renda mensal inicial. . .. .... .... ...... . .... ...... ............ ................ 450 

4.2.4 Cessação do beneficio ....... ....... ... .. ............ .................. .. .. ...... 450 

4.2 .5 Modelo de ação de concessão de auxílio- reclusão ..... ............. 450 


4.3 Salário-maternidade. . ............... .... ................ 453 

4.3.1 Período de carência 455 

4.3.2 Duração do salário-maternidade ..... ...... .. ... .................... .... .. .. . . 456 

4.3.3 Extensão do salário-maternidade à mãe que adotar .... . 457 

4.3.4 Prorrogação do salário-maternidade por mais sessenta dias 460 

4.3.5 Renda mensa l. . .............. . .................. . 461 

4.3.6 Cessação do benefício... .......... ............... . ........... ..... 463 

4.3.7 Modelo de concessão de salário-maternidade para segurada 

especial... ............ ..... .................. .. . 463 

4.3.8 Modelo de ação para a revisão da RMI do Salário-Maternidade.. 466 


4.4 Salário-família ... .... .. ..... ................... ........ ... .......... ......... ...... 469 

4.4.1 Período de carência .............. ... . 470 

4.4.2 Data de inicio do benefício ...... .... . 470 

4.4.3 Renda mensal inicial ........... ......... ...... . . 471 

4.4.4 Perda do direito .. 471 


Capítulo 5 - Regras Gerais sobre os cálculos dos Benefícios e Ações 

Revisionais. ................ .. ............. .... ........ ......... .. ..................... .......... ... . ..... ....... 473 


5.1 Acumulação de beneficios ... . ..................... ................... ......... 473 

5.2 Cálculo do valor dos benefícios .. .............. .............. ........ .. 475 


5.2. 1 Salário-de-benefício e período básico de cálculo 476 

5.2.2 Fator previdenciário .. .. .............. .......... .. 483 


5.2.2. J Fórmula de cálculo do fato r previdenciário 485 


- , 2 

 

 



benefício assistencial - idoso .... ..... 425 


nefícios de proteção à Família e à 


........ ......... ...................................... 429 


........ .. ... 429 


434 

I ........... . . 
 434 


435 


r;~d~~~;d~n;~ ·d~·t;~b~ lh; •.•••.·•.···.··· !~~ 

fO~ morte de menor sob guarda ..... 439 

ssao de benefício de pensão por 


...... ......... . . ........... ....... 443 


447 

........... .... .......... ..... 
 449 


449 

450 


.......... 
 450
la de auxílio· reclusão . 450 

[...................." ... 
 453 


455 
~~d~ ••.•.........•·••.•••••• ·•.·••••...·.·.·.· .••••·•••. 456 

~adc à mãe que adotar ...... ..... .. 457 


r~i~a~e ~or ~~lS s~sse~t~ . dl~ s 460 

461 

463 


llário-maternidade pa ra s~~~~~:i~ 

.. ........... ....... .. 463 


da RMI do SaJário . Matel~;d~d~" 466 


469 

... . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. 470 


470 

471 

471 


15 dos Benefícios e Ações 


....... , ....... , ..... ,." ............. , ............ 473 


..... ,............... 
 473 


............... .... 
 475 

) básico de cálculo .... .................. . 
476 

.. .... ... ,......... . . 
 483 

toe previdenciári o 485 


5.3 Tabela resum ida com a fo rma de cá lculo dos salários·d e· beneficio 

ap ós a Lei n° 9.876 (1911 211 999) ...... .......... ................. 485 

5.4 Renda mensal inicial.. . .......... ....... .. .... ......... 486 


5.4.1 Tabela de coeficiente de cálculo dos benefícios desde 1979 ... ... 489 

5.5 Reajustamento e Revisão do Valor dos Benefícios .. 489 


5.5.1 Índices de correção dos sa lários·de·contribuição (ORTN· 

OTN).. . ..... .. , .. , ... ...... ...... .... 49 1 


5.5.1.1 Impossibilidade de obtenção dos processos concessórios e 

tabela da contado ria judicial de Santa Catarina.. .. ................. 493 

5.5. 1.2 Modelo de ação de revisão com base na aplicação da 

ORTN·OTN . .............. .... .......... 495 


5.5.2 Aplicação do IRSM de feve reiro de 1994 .... 499 

5.5.3 Tabela lRSM.... .. .......... . 50 1 


5.5.3.J Modelo de ação com pedido de aplicação do IRSM (com o 

mês de fevereiro de 1994 no PBC) .. .................... . ..... ...... 503 

5.5.3.2 Modelo de item a ser incluído na ação de lRSM para os 

casos de o segurado não possuir o m ês de fevereiro de 1994 no 

PBC .... ...... ..... ......... . .... 506 


5.5 .4 Apuração da renda mensa l inicial do auxílio -doença e da 

aposentadoria por inva lidez (144 co ntribuições) ......... ....................... 508 


5.5.4 .1 Modelo de ação de revisão da RMI do auxílio ·doença e da 

aposentadoria por invalidez .................................. ...... .......... .......... . 510 


5.5.5 Renda mensal in icial da aposentadoria por invalidez precedida 

de auxílio·doença ..... ............ .......... .... .. .... .......... .. ........................ 513 


5.5.5. 1 Modelo de ação de revi são da RMI da aposentadoria por 

invalidez precedida de auxílio-doença.. .............. ...... ....... 514 


5.5.6 Súmula nO 260 do ex tinto Tribun al Federal de Recursos para 

benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de auxílio· 

doença.. .................. ............... 518 


5.5.6.1 Modelo de ação de revisão da re nda mensal da 


aposen tadoria por inva lidez com base na Sú mula n° 260 do ex· 

TFR .................. .. .. ......... ..... 519 


5.5.7 Revisão com inclusão do 13° Salário e do ad icional de férias na 

base de cálculo do sa lário·de· benefício ...... ....... 524 


5.5 .7. 1 Modelo de ação de revisâo da renda m ensal inicial para 

incl usão do ]30 Salário e do adicional de férias no cálc ulo do 

salário-de· benefíci o .............................. .. 527 


5.5 .8 Revisão com base na concessão do benefício m ais vantaj oso. 

ainda que anterior a DER ...... .... ...... .............. ... ................ 533 


5.5.8. 1 Modelo de ação de revisão da renda m ensa l inicial com 

retroação do período básico de cálc ulo .............. 535 


. 13 

 

 



5.5.9 Ampliação do Período Básico de Cálculo do Salário de 

Beneficio .................. ...... ......... .......... .......... .................. ... 542 


Capítulo 6 - Ações sobre a aplicação do limite máximo de Benefício (teto) ...... 545 

6.1 Valor limite dos benefícios previdenciários (teto)...... ............... 545 

6.2 Ação para aplicação dos novos tetos trazidos pelas emendas 

constitucionais n° 20/98 e n° 4 1/03 nos benefícios concedidos 

anteriormente ....... ..................... ................................ " ... ,,,..... . ....... .......... 546 


6.2.1 Modelo de ação de revisão da renda mensal com base nos novos 

tetos da EC n° 20/98 e 4 1/2003 . ........................ ................... 548 


6.3 Buraco verde para O buraco negro 554 

6.3.1 Do buraco negro e da aplicabil idade da Lei nO 8.213/91 

aos benefícios concedidos durante o período de 0511011 988 a 

05/04/1991.. ..................... . .... .. ...... .. .............. ........ ..... 555 

6.3.2 Da Lei n° 8.870/94 e da necessidade de revisão de todos os 

benefícios co ncedidos co m base na Lei n° 8.2 13/91 frente ao erro 

cometido pelo legislador 557 

6.3.3 Co nclusão so bre o tema .. 562 

6.3 .4 Modelo de ação de revisão para aplicação da Lei n° 8.870/94 

aos beneficios concedidos com base na Lei n° 8.2 13/91 no chamado 

buraco negro.............. ......................... ........ .......... ................................. 563 


6.4 Tabela de tetos desde 1982.. 567 


Capítnlo 7 - Benefícios extintos e teses superadas .......................... .............. 569 

7. 1 Benefícios Extintos.. ... ... ....... .............. ...... .. ........................ ............ . 569 


7. 1.1 Renda mensal vitalícia .. 569 

7.1.2 Auxí lio- natalidade. 570 

7.1.3 Auxil io- funeral .. 571 

7.1.4 Pecúlio ....................................... .. .. . 571 

7.1.5 Abo no de permanência em serviço .................... 572 

7.1.6 Aposentadorias diterenciadas....... ........................ .. ........... 572 


7.2 Maj oração do coefi ciente de cá lculo da pensão por morte ............... .. 573 

7.3 Demais revisões decorrentes da Lei n° 9.032/95 ............................. ..... 574 

7.4 Reajustamento dos benefi cios pelos índices integrais do IGP-DI nos 

meses de junho de 1997, 1999,2000,2001,2002 e 2003 ................... ....... 576 

7.5 Conversão dos benefícios em URV ................... .... 576 

7.6 Reajustes quadrimestrais - IRSM - Leis n~ 8.542/92 e 8.700/93.. 577 

7.7 Expurgos inflacionários de janeiro/89, março/abrilimaio/90 e 

fevere iro/9 1 ............................ .............. .. ........ 578 

7.8 Súmula nO 260 do Tribunal Federal de Recursos para os bene-fícios 

que não o auxilio-doença ........ ......................... ........................................ . 578 


- 14 

 

 



Básico de Cálculo do Salário de 
.............................. 
 . .... . 542 


. 'te máximo de Benefício (teto) .... .. 545 

denciários (teto) .............................. 545 

os tetos tra zidos pelas emendas 

1/03 nos benefícios concedidos 


........................ .. ......... .. ............ ... ........ . 546 

a renda mensal com base nos novos 

... .... ....... ......... ....... 
 548 

o..... .................. ............... .. ............. ... .. 554 

lPlicabilidade da Lei nO 8.2 13/91 

f ~'·t... ~...~~rí~do .. ~e.0~/JO/l~88.a 555 


ecesSldade de revisão de todos os 
na Lei n° 8.213/9 1 frente ao erro 

ffi;c:;;::o,:;,;;';;:,úf~:: ::: 

...... ..... .... .... ... .. .... ........... 563 


............. .. ... ..... ..... . 567 


eradas ........................ ................ 
569 

.. . . .. . . . . . . .. . . .. 569 

...... ....... .
" 569 


.. .............. 
 .......... ...... 
 570 
.... ",.... . . 
57 1 


............... 

571 


rviço ............. .. 
 ................. 
 572 


;·d~~~~s~o por mort~ ..:. ;;~ 
n° 9.032/95 574 

índices inte~;~;s..d~;~~_Di · ~~s 


'01,2002 e 2003.................. 576 

........................... 576 

:eis nO'8.542/92 e 8.700/93 ... ..... 577 

Iro/89, março/abril/maio/90 e 

.... .......... .................................... 578 

ie Recursos para os bene-fícios 

...... ........ ............. ... ......... 578 


7.9 Aplicação do art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias ...... . ...... .......... ...... ............. .... .......... ....... 580 

7.10 Atualização monetária dos doze últimos salários-de -contribuição 

para os benefícios concedidos anterio rmente à Constituição de 1988.. 581 

7.11 Manutenção do valor real dos benefícios mediante a equivalência 

do valor dos benefícios em números de sa lários mínimos....... 582 

7.12 Valor mínimo dos benefícios ............................ . 583 

7. 13 Gratificação natalina de 1988/1989 ............ . 583 

7. 14 URP de fevereiro de 1989 ...... .................. . 584 

7.15 Reajuste de setembro de 199 1 - ab ono da Lei n° 8.178/91..... 584 

7.16 Reajustes pelo salário minimo de referência .......... ................. 585 

7. 17 Autoaplicabilidade do art. 202, capu/, da Constituição Federal de 

1988........ . ............... ........ ........... 585 


Capitulo 8 - Aspectos Processuais ................................................................. 587 

8.1 Ações previdenciárias.. .. .... ...... ............ .. ................. ........ ...... ...... 587 


8.1. 1 Competência para as ações previdenciárias ................... 589 

8.1.1.1 Prestações comuns .... .......... ........ ....... ................................ 589 

8.1.1.2 Competência fed era l delegada. ........... 590 

8.1.1.3 Ações acidentá rias .......... ................ . 591 

8.1.1.4 Causas referentes ao benefício Assistencial.. 592 

8.1.1.5. Ações envolvendo benefícios de entidades fechadas de 

previdência compl ementar ..... ............. .... ............ ...... 594 

8.1.1.6 Aplicação da Lei dos JEFs em caso de delegação de 

competência .................. .... ............. ...... .... ....... 596 


8.2 Prévio requerimento na via administrativa .... ....... .............. 596 

8.3 Juizados Especiais Federais ................. ...... .......... .... .... ........ 598 


8.3 .1 Competência dos JEFs ...... ....... . ................... 599 

8.3.2 Valor da causa. ............. .............. 600 

8.3 .3 Renúncia. ............... .. ......... .. 601 

8.3.4 Legitimidade ............ . 602 

8.3.5 Sentença líquida .... .... . ............................ .. 602 

8.3.6 Cumprim ento de sentença nos JEFs ............ . 603 

8.3.7 Nulidades . .. ............................ .. .. 604 

8.3.8 Custas e honorários advocatícios .. 604 


8.4 Justiça gratuita e assistência judiciária .. ..................... 606 

8.4.1 Modelo de declaração para requerimento de Justiça gratuita... 610 


Capítulo 9 - Prescrição e Decadência ............................................................ 611 

9.1 Prescrição do Direito a Prestações ... .... ...... ......... .......... ..... 611 

9.2 Decadência do Direito à Revisão do Cálculo de Benefício 

Previdenciário ............. . ............ 614 


- 15 

 

 



9.2 .1 Evolução Legislat iva 614 
9.2.2 Da aplicação do instituto da decadência nod ireito previdenciário 

b rasileiro ....... 6 18 

9.2.3 Da decadência no caso das ações decla ratórias para contagem 

ou averbação de temp o de serviço/con tribuição 620 

9.2.4 Proj etos de lei e atualidades no tocante à decadência ..... 622 

9.2.5 Prazo Decadencia l para o I NSS rever seus Atos ...... 624 

9.2.6 Concl usões sobre a aplicação da decadên cia no direito previ · 
denciário.. ................. 627 


Capítulo 10 - Execução de sentença e pagamentos dos valores devidos 

pelo INSS .................... ......... ...... ............... ......... ............... .. ........................ .... 631 


10. 1 Evolu ção Legislativa. 63 1 

10.2 Requisição de pequeno valor (RPV). .. .. 633 


10.2.1 Modelo de pedido de expedi ção da RPV.. 637 

10.3 Pagamen to por precatório ........ .. ..... .... ...... 637 

10.4 Do saque e levantamento dos depósitos (RPVs e precatórios)... 63 9 


10.4.1 Modelo de petição informando a satisfação do crédito ..... 639 

10.5 Complemento positivo ........ .. .... .... .... ... .... .. 640 


lOS I Modelo de pedido de comprovação do complemento posit ivo 

e da RMA.. .. .......... .... .. .... 64 1 


10.6 Período que medeia entre a data da conta e da inscrição do 

precatório - juros de mora e correção monetária .................. 64 1 

10.7 Idosos e portadores de doença grave .. 643 


10.7. 1 Modelo de pedido de prioridade na tramitação processuaL 644 

10.8 Coisa Julgada Previdenciária.. ............. 645 

10.9 Execução do Julgado ........ 647 


Capítulo 11 - Recursos e turmas de julgamento nos ]EFS ............................ 649 

1l.I Turmas Recursais .. 649 


11.1 .1 Modelo de Recurso Inominado. . ... ... ...... .. 652 

J 1.2 Turma Regional de Uniformização de Jurisprudê ncia .. 653 


1\. 2. 1 Modelo de Incidente de Uniformização para a Turma 

Regional de Unifo rmi zação de Jurisprudência dos Juiza dos Especiais 

Federais - TRU ..... .... 655 

11.2.2 Modelo de requerimento para que o Incidente de 

Uniformização Regional seja submetido ao Presidente da Turma 

Regional de Uniformização ................... .. .... .. 659 


11.3 Turma Naciona l de Un iformização de Jurisprudência dos Juizados 

Especiais Federais .. ... . ............... 660 


J 1.3.1 Jurisprudência da Tu rma Nacional de Un iformização 663 


. 16 . 


 

 



..... .. ... ....... . 6 14 

11.3.2 Modelo de Incidente de Uniformização para a Turma 

lecadência no direito ~re;ld~~ ciá ;;~ Nacio nal de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais 

...... .......... ............. .... ..... 618 
 Federais - TNU.. . ......... ...... .... .. ... ............ 665 

ações declaratórias para contagem 
 11.3.3 Modelo de Requerimento para que o Incidente d e 

l/contri bui ção ..... ...... ........................ 620 
 Uniformização seja submetido ao Presidente da Turma Nacional de 

no tocante à decadência.. 622 
 Uniformização ............ . ............ .. ........ .. .... ......... .... ...... 676 

ISS reve r se us Atos 624 
 11.4 Incidente d e Un ifo rmização de Jurisprudência ao Superior Tribu na l 
o da decadência no cllr~;;;;;~~l_ de Justiça ... ....... ......... .. ...... ....... 678 


................. ........ 627 
 11.4.1 Mod elo de Incidente de Uniformização para o Superior 

Tribunal de Justiça - STJ . 679 


Imentos dos valores devidos 
11.5 Recurso extraordinário . .. ................. . 682 


............................... .... ................. 
631 
 11.5.1 Modelo de Recurso Extraordin ário 683 

63 1 
 11.6 Destaques processuais e recursa is .. 695 
V) ......... . 

633 


çãO da RPV ......... 
 PARTE V - ATUALIDADES DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO BRASILEIRO637 

............ .... .................. 
 637 


Capítulo 1 - Os destinos da Previdência Social no Brasil ............ ................ 70J
ósitos (RPVs e precatórios) .... 639 
 1.1 Fin ali dad e do Fórum Nacional da Previdência Soc ial.. 702 
do a satisfação do crédito 639 
 1.2 Propostas do Fórum Nacional da Previdência Social .. ............. 705 
.......................... " ..... ................ ..... 640 

1.3 Conclusões sobre o FNPS .. ............ ............ ....... 7 J2
)Vação do complemento positivo 

.. ...... "................... . ...... 641 
 Capítulo 2 - Fator Previdenciário e as perdas dos aposentados ................... 7 13 

ta da con ta e da inscrição do 
 2.1 Projeto de Lei n° 3299, de 2008.. 7 13 

~onetária .. .... . .. .... ............ 641 
 2. 2 Projeto de Lei n" 58, d e 2003..... ......... ................ ........ ..... 7 16 

e ...................... ........... ...... 643 
 2.3 O utras atualidades sobre os Projetos de Lei e Acordos para 


Ide na tramitação processual 644 
 Aprovação .......... ........ ........... ...... .......... .. ...... 7 17 

................ 645 


PARTE VI- JURISPRUDÊNClA SELECIONADA........ ........ 
.. . .. . .. . .. . .. . . . ... . . . . . . .. . 647 


Ito nos JEFS Índice Remissivo da Jurisprudência .... .. ..... ...... .......... .... ...................... ......... 721 
................ ............ 
649 

.................. 
 . . . ... . ... . . . .. . . . 649 
 Ementário da Jurisprudência Selecionada ............................................ .... .... 731 

) ............................. 652 


le Jurisprudência. 653 
 APÊNDICE 

iniformização para a Turma 
Súmulas sobre Direito Previdenciário e Matérias Afins 

udência dos Juizados Especiais 
• Suprem o Tribunal Federal ............ ........ .. .. ......... .. 781 


............ .. ....... . ............ 655 

• Súmulas Vinc ulantes do STF .............. ................... .... ... .. 784 


para que O Incidente de 
• Tribunal Fede ral d e Rec u rsos .. 785 


~do ao Presidente da Turma 
• Superi or Tribunal d e Justiça ...... .. .. 789 


........ .................... 659 
 • Tribun al Superior do Trabalho ..... . 793 

e Jurisprudencia dos Jui zados 

• Orientaçõ es Jurisprud enc iais da SBDI- I DO TST . 798 
... ............. 

660 • O rientações Jurisprudenciais da SBDI - [ do TST (Transitórias) .. .. .. 803 


lal de Uniform ização .. 663 • O rientações Jurisprudenciais da SBDI -2 do TST.. . .................... . 804 


- 17 . 

 

 



-
• Orientaçào jurisprudencial da Seção de Dissídios Coletivos (SDC) do 


TST . .. .. .. ... .... . ........ ........ . 804 

• Precedentes Normativos do TST ........... . . 	 805 

• Tribunal Regional Federal da I' Região ... 	 805 

• Tribunal Regional Federal da 2' Região.. 	 806 

• Tribunal Regional Federal da 3' Região ...... 	 808 

• Tribunal Regional Federal da 4' Região. 	 .. ..... 809 

• Tribunal Regional Federal da 5' Região .. 	 812 

• Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da I' Região .......... 813 

• Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 3' Região 813 

• Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 4' Região .. .. 814 

• Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 5' Região .. . 815 

• Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 6' Região .. .. 815 

• Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 8' Região .. .. 815 

• Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 9' Região . 816 

• Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 12' Região 816 

• 	Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 13' Região ................... 817 

• Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 14' Região .. 817 

• Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 15' Região .. 817 

• Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 17' Região ..... . 817 

• Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 18' Região .. . 818 

• Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 20' Região................. 818 

• Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 22' Região ........... .. 818 

• Turma Nacional de 	Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 


Especiais Federais .. .. .. .. .. ............. .. ... .............................. .. .... ........ 819 

• Turma Nacional de Uniformi zação de jurisprudência dos juizados 


Especiais Federais - Questães de Ordem ................................................ 82 1 

• Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos juizados 


Especiais Federais da 2' Região............................ ............... 824 

• Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 


Especiais Federais da 3' Região ............................................ 825 

• Turma 	Regional de Uniformização de jurisprudência dos Juizados 


Especiai s Federais da 4' Região.......................... .. .. ................ .. ........... .. .. .. 828 

• Turma Recursal dos Jui zados Especiais Federais das Seções judiciárias 


dos Estados de Amazonas e Roraima - AM -RR. - I' TR ........................ 828 

• Turmas Recursais dos juizados Especiais Federais da Seção Judiciária 


do Estado da Bahi a ................................................... . .. . .. ....... .. .............. 829 

• Turma Recursal do juizado Especial Federal de Campinas/SP... 830 

• Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção judiciária 


do Distrito Federal.. .......... ..................... .................................................. 830 


- 18 

 

 



ão de Dissídios Coletivos (SDC) do 

.............. . ...... 804 
.................. 


805 
egião ". ... . .. . . . . . . . .. . ................. 805 
gião ................. .. ........ .... 806 
gião ... ............................ ... 808 

Fgião...................... 809 
Fgião................ ......... . 812 
rrabalho da l' Região ..... 813 
rrabalho da 3' Região 813 
r rabalho da 4' Região .. 814 
rrabalho da 5' Região.. 815 

rrabalho da 6' Região. ......... .... 815 
irabalho da 8' Região. 815 
irabalho da 9' Região 816 
[rabalho da 12' Reglão . .. 816 
rabalho da 13' Região..... 8 17 
abalho da 14' Região..... 817 

abalho da 15' Região.... ... ........ 817 
abalho da 17' Região..... 817 

abalho da 18' Regiã o ................... 818 
abalho da 20' Região .................. 818 

,"balho da 22' Região .............. .. 818 
de Jurisprudência dos Juizados 

...................................................... 81 9 

de Jurisprudência dos Juizados 
:lem ................. ................ 82 1 

de Jurisprudência dos J~iz~~j~~ 
................ ..................................... 824 
de Jurisprudência dos Juizados 

.................................... .......... ...... 825 
de Jurisprudência dos Juizados 
................... ....... 828 

s Federais das S~~~·~~J~d;~;á;;;s 
. AM-RR. - I' TR ........................ 828 
iais Federais da Seção Judiciária 
.................. 


829 
ederal de Campin~~isp .. 830 
is Federais da Seção Judiciária 

....... ........................ ................... 830 

p 

• Turmas Recursais dos Juizados Especia is Federais da Seção Judiciária 
do Estado do Espírito Santo .......... ................. 831 

• 	Turmas Recursais dos Jui zados Especia is Federais da Seção Judiciária 
do Estado do Maranhão ........ ...... ........... ............................... 834 

• Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária 
do Estado do Mato Grosso do Sul . .................................... 835 

• 	Turmas Recursais dos juizados Especiais Federais da Seção Judiciária 
de Minas Gerais - Enunciados Unificados ............ ......................... 836 

• Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judi ciária 
do Piauí ..... .............. .... . ... ......... . ..... ....... .......... 837 

• 	Turmas Recursais dos Ju izados Especiais Federais da Seção Judiciária 
do Estado do Rio de Janeiro.. ......... ...... .................................. 839 

• 	Turmas Recursais dos Jui zados Especiais Federais da Seção judiciária 
do Rio Grande do Norte ................ ........................... 844 

• 	Turmas Recursais dos Jui zados Especiais Federais da Seção judiciária 
do Rio Grande do Sul .. .................................... 845 

• 	Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção judiciária 
do Estado de Rondônia........ .. .... 846 

• Turmas ReCllrsais dos Juizados Especiais Federai s da Seção Judiciári a 
do Estado de Santa Catarina .............. ....... ......... . .. ........ 847 

• 	Turmas Recursais Reunidas dos Juizados Especiais Federais da Seção 
Judiciária do Estado de Santa Catarina .............. ....... 848 

• 	Turmas Recursais dos juizados Especiais Federais da Seção Jud iciária 
do Estado de São Paulo.. .. .......... ........ ..... 849 

• 	Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção judiciária 
de Sergipe....... ..... .............. . 851 

• 	Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária 
do Estado do Tocantins ................. ........ ...... ..... ...... ................... 852 

• 	Enunciados aprovados pel o Fórum Nacional dos juizados Especiais 
Federais - FONAjEF ...... ...... .. ............. ...... ........ .. 853 

• 	Enunciados da I Jornada de Direito Material e Processual na Justiça 
do Trabalho. ................... . .................. 859 

• Enunciados da Advocacia Geral da União .. 862 
• Enunciados do Conselh o de Recursos da Previdência Social 864 

BIBLIOGRAFIA .............................................................................. ... ....... ... ... 867 


ANEXOS 
Cód igos de Interpretação dos llenefícios Concedidos pelo INSS 881 
Tabelas de Contribuições Mensais .......... ... ............... . 884 
Tabetas de Incidência Contribuição Sobre a Produção Rural .... .......... 902 

- 19 

 

 



Emp regador Rural - Contribuição Sobre a Folha de Pagamento a 
partir de 01.l1.l99 1 ... . ......................... ..... ....................... 904 

Tabela de Alíquotas por Códigos FPAS........... . ................ 908 

Tabelas de Valores para Salário-Familia e Auxilio-Reclusão .... 9 10 

Tabelas de Salário Minimo e Valor Máximo do Salário de Beneficio .. 911 

Tabela de Carência - Ar!. 142 da Lei n° 8.213/91 ... ...... ...... .. 913 

Tabela de Enquadramento do Periodo de Atividade Especial. 914 

Tabela de Conversão do Tempo Trabalhado em Atividade Especial .. 914 

Classificação das Atividades Profissionais segundo os Agentes Nocivos 
e Ocupações - Decreto n° 53.83 1 de 25.3. 1964 - Quadro Anexo... 915 

ClaSSificação das Atividades Profissionais segundo os Agentes Nocivos 
Decreto n' 83. 080, de 24.1.1979 - Anexo 1.. .................... ...... ................ 921 

Classificação das Ati vidades Profissionais segundo os Grupos 
Profissionais - Decreto n° 83.080, de 24 .1.1979 - Anexo lI ........... ... 924 

Classificação dos Agenles Noc ivos - Decreto n' 2.172, de 5.3.1997 
Anexo IV.. .. .. ... .............. ...... .... ............................ ........ ....... 927 

Classificação dos Agentes Nocivos - Decreto n° 3.048, de 6.5 .1999 
Anexo IV.... .............................. .. ....................... ................. 932 

Tabela de Reaj usles de Beneficios ........... .. .................................... 938 


• Tábua Completa de Mortalidade - Ambos os Sexos - 2008 ........ 939 

Tabua Completa de Mortalidade - Ambos os Sexos - 2009....... 94 1 

Tabela do Fator Previdenciário 2010 ............ ....... .......... .. ..... ................ 944 

Tabela do Fator Previdenciário 2011 .................. . 945 


- 20

 

 




