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Esta edição do Boletim 

do Seguro Jurídico 

aborda de forma deta‐

lhada as possíveis ações 

judiciais de revisão de 

benefícios do INSS, de 

aposentadorias e pen‐

sões e de reconheci‐

mento de tempo de ser‐

viço/contribuição. Ana‐

lise sua situação e, se 

for o caso, agende aten‐

dimento com a Assesso‐

ria Jurídica, no Escritó‐

rio de Direito Social, lo‐

calizado na Avenida 

Borges de Medeiros, nº 

6 1 2 ,  2 º  a n d a r ,  

conjunto  21,  fone  

(51) 3215‐9000, com 

as advogadas Daiana 

M a t t o s  e  I s a d o r a  

Moraes.

Reconhecer o tempo de 

serviço/contribuição 

pode melhorar o seu 

benefício. Uma revisão 

de cálculo pode ser van‐

tajosa nos planos Reg/ 

Replan saldados, REB e 

Novo Plano. A melhoria 

de aposentadoria pro‐

porcional pode mudar o 

valor dos benefícios da 

Funcef. 

Além disso, esta edição 

orienta sobre o recolhi‐

mento da documenta‐

ção da ação “Auxílio 

Cesta‐alimentação”. Fi‐

que atento à listagem 

da documentação e‐

xigida.

Ações de revisão de benefício INSS
A diretoria da APCEF/RS e o GT Previdência, atentos às necessidades dos associados e associadas 

participantes do Seguro Jurídico, estão disponibilizando a todos e todas interessadas ações judiciais 

de revisão de benefício junto ao INSS, inclusive aquelas relativas à revisão do TETO DA PREVIDÊNCIA.

• PARA TODOS(as): além da 

documentação referida pa‐

ra cada processo, será ne‐

cessário PROCURAÇÃO e 

CONTRATO DE HONORÁ‐

RIOS. Tais documentos se‐

rão encaminhados após o 

contato com a assessoria. 

Assim mesmo, poderão ser 

solicitados outros docu‐

mentos.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Principais Ações Individuais INSS:

1. Alteração

do Teto (20 PARA

10 Salários Mínimos ‐ Lei 

7787/1989):

Público alvo: aposentados(as) 

que tiveram o benefício 

concedido até 02.07.1989 e que 

antes desse período já 

preenchiam todos requisitos para 

a aposentadoria.

O que muda: revisa o cálculo da 

aposentadoria com base no teto 

de 20 salários mínimos. 

Documentos: CARTA DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO 

INSS. 

2. Ação chamada de 

“Buraco Verde”

Público alvo: todos que tiveram o 

benefício concedido entre 

06.04.1991 a 31.12.1993, desde que 

o salário de benefício tenha ficado 

limitado ao teto. Importante: deve 

constar na carta de concessão a 

informação: “LIMITADO AO TETO”.

O que muda: melhoria do benefício 

do INSS.

Documentos: CARTA DE CONCESSÃO 

DE BENEFÍCIO DO INSS. 

3. Teto – Artigo 21 §3°, da 

Lei nº 8.880/1994

Público alvo: todos(as) que tiveram 

o benefício concedido a partir de 

01.03.1994, com salário de beneficio 

limitado ao teto. Importante: Deve 

constar na carta de concessão a 

informação: “LIMITADO AO TETO”.

O que muda: melhoria do benefício 

do INSS.

Documentos: CARTA DE CONCESSÃO 

DE BENEFÍCIO DO INSS.

4. Aposentadoria por 

invalidez comum ou 

acidente do trabalho:

Público alvo: todos(as)

os(as) aposentados(as)

por invalidez pelo INSS. 

O que muda: Aumento do benefício 

em virtude da mudança do cálculo 

que passa a incluir o auxílio doença 

corretamente. O índice de aumento 

é variável.

Documentos: CARTAS DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DO INSS 

(DO AUXÍLIO‐DOENÇA E DA 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

BOLETIM DO SEGURO JURÍDICO • Uma publicação da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal de Porto Alegre • Conselho Editorial: GT Previdência 

• Produção: Regina Azevedo – MTB 14241 ‐ Comunicação APCEF/RS • Projeto Gráfico, Diagramação e Composição: Interlig • Tiragem: 9500 exemplares • 

Periodicidade: Trimestral • Distribuição gratuita para associados(as) APCEF/RS • Informações: apcefrs@apcefrs.org.br • Edição fechada em: 10/2010

EXPEDIENTE

Novas ações serão ajuizadas. Acompanhe o andamento das ações coletivas e as novas ações em http://www.apcefrs.org.br

• PARA TODOS(as): os docu‐

mentos solicitados devem 

ser apresentados na forma 

de cópias simples dos origi‐

nais, ressalvadas as exce‐

ções que constarem nas 

instruções.

• PENSIONISTAS: todas as 

pensionistas que tiverem 

benefícios decorrentes de 

aposentadorias poderão 

procurar a assessoria jurí‐

dica da APCEF/RS para aná‐

lise de sua situação parti‐

cular.

• PARA TODOS(as): sempre 

apresente a carta de con‐

cessão da aposentado‐

ria/pensão do INSS. O INSS 

disponibiliza em seu site 

(http://www.mpas.gov.br) 

a carta de concessão de be‐

nefício. Uma outra opção é 

solicitar para a Funcef 

(fone 0800 706 9000).

• CUSTAS JUDICIAIS: As a‐

ções judiciais serão pro‐

postas com pedido de 

isenção de custas. Somen‐

te haverá despesa (0,5% o 

valor da causa) se houver 

determinação judicial.

5. Melhor data da 

Aposentadoria:

Público alvo: todos aposentados, 

aposentadas e pensionistas.

O que muda: são feitas análises 

mês a mês de cada beneficiário 

para identificar a melhor data da 

aposentadoria. Caso tenha algum 

mês onde o benefício inicial seja 

maior, será proposta ação judicial 

com o objetivo de mudar o 

cálculo.

Documentos: carta de concessão 

de benefício (inicialmente). Após 

análise, serão solicitados outros 

documentos, caso necessário.

6. Fator Previdenciário:

Público alvo: todos os 

aposentados, aposentadas que 

tiveram benefícios concedidos 

após a data de 28.11.1999.

O que muda: reajuste

após análise de cada caso.

É uma tese nova que visa

anular alguns regulamentos

do INSS que aplicam o fator 

previdenciário de uma

forma ainda mais prejudicial do 

que o estabelecido na legislação. 

Documentos: carta de concessão 

do benefício (inicialmente). Após 

análise, serão solicitados outros 

documentos. A assessoria jurídica 

não possui julgamentos a respeito 

deste tema.

7. Pensão por

morte decorrente

de aposentadoria

por invalidez (comum ou 

por acidente do trabalho):

Público alvo: pensionistas cuja 

pensão tenha sido originada de 

uma aposentadoria por invalidez 

comum ou acidentária.

O que muda: aumento da renda 

paga pelo INSS em virtude da 

revisão da aposentadoria por 

invalidez comum ou acidentária 

concedida ao segurado falecido.

Documentos: cartas de concessão 

dos auxílios‐doença e 

aposentadoria por invalidez 

concedidas ao segurado falecido e 

carta de concessão da pensão.

8. Contagem de

tempo de serviço

não reconhecido

(ex: Aluno‐ aprendiz

e outras) essa ação 

envolve ativos(as), 

aposentados(as)

e pensionistas

Público alvo: todos(as) aqueles(as) 

ativos(as), aposentados(as) e 

pensionitas que não tiveram 

acréscimo de tempo junto ao INSS 

em decorrência de atividade não 

considerada na contagem de 

tempo do INSS.

O que muda: acrescenta tempo de 

serviço que aumenta a 

aposentadoria proporcional.

Documentos: carta de concessão 

de benefício INSS, histórico escolar 

da escola profissionalizante (se 

aluno‐aprendiz), cópia do processo 

administrativo de concessão do 

INSS ou processo judicial onde foi 

reconhecida a atividade especial. 

Poderão ser solicitados outros 

documentos. A assessoria jurídica 

já possui julgamentos favoráveis a 

respeito deste caso. 

9. Contagem de

tempo rural essa ação 

envolve ativos(as), 

aposentados(as) e 

pensionistas

Público alvo: todos (as) aqueles 

ativos(as), aposentados(as) e 

pensionistas que não tiveram 

reconhecido o tempo rural 

perante o INSS.

O que muda: acrescenta tempo de 

serviço que aumenta a 

complementação da 

aposentadoria proporcional.

Documentos: processo 

administrativo de concessão de 

aposentadoria do INSS, cópia 

autenticada do processo judicial 

proposto contra o INSS, caso 

exista. A assessoria jurídica já 

possui julgamentos favoráveis a 

respeito desta matéria.

10. Revisão de 

Aposentadoria por 

Invalidez decorrente de 

Auxílio‐doença 

Público alvo: todos(as) que 

recebem aposentadoria por 

invalidez concedida de 1967 a 

1991, ou que recebem pensão por 

morte de titulares aposentados 

por invalidez. Importante: a 

aposentadoria por invalidez tem 

de ser precedida de pagamento de 

auxílio‐doença.

O que muda: melhoria do 

benefício do INSS.

Documentos: processo 

administrativo de concessão do 

auxílio doença e da aposentadoria 

por invalidez, extrato atual do 

pagamento da aposentadoria e 

indeferimento na via 

administrativa. 

11. Ação chamada de 

“Buraco Negro”

Público alvo: todos(as) que 

tiveram o benefício do INSS 

concedido entre 05.10.1988 a 

05.04.1991.

O que muda: todos(as) devem ter 

sua renda mensal inicial 

reajustada pelo INSS. 

Documentos: processo 

administrativo de concessão da 

aposentadoria do INSS, cópia RG e 

extrato atual do pagamento do 

benefício do INSS. 
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PEDIDO DE INCLUSÃO – SEGURO JURÍDICO 

Eu,________________________________________, matrícula______________________,

solicito a inclusão no Seguro Jurídico e autorizo a APCEF/RS e /ou a Caixa Econômica Federal a efetuar, no dia 20 (vinte) de cada mês, o débito no 

valor aprovado em assembleia, atualmente de R$5, em minha conta corrente: 

Agência:______________________ Operação:___________Conta:______________________

______________,________de___________de________

__________________________________

Assinatura


