
 

AÇÕES COLETIVAS PREVIDENCIÁRIAS – SINPRO/RS 

 

 

a) Repetição de Indébito – incidência de contribuição previdenciária em verba indenizatória 

 

A contribuição previdenciária só incide sobre o salário (espécie) e não sobre o total da 

remuneração (gênero) e expressamente exclui do seu âmbito de incidência as parcelas cuja natureza 

jurídica sejam indenizatórias e não habituais.  As verbas de caráter indenizatório não compõem a 

base de cálculo da contribuição previdenciária, por constituir o seu pagamento na reparação de ato 

ilícito ou ressarcimento de algum prejuízo sofrido pelo empregado. 

Com isso as verbas recebidas a título de adicional noturno, hora-extra, salário-

maternidade, terço constitucional de férias, férias indenizadas, salário família, aviso prévio, salário 

educação, auxílio-doença e auxílio creche por terem natureza jurídica indenizatória e com isso não 

habitual, não podem ser consideradas como salário em sentido estrito, tão pouco seu pagamento 

enseja a obrigação tributária prevista no art. 195, I, “a”, da CRFB c/c art. 22, I, da Lei 8212/91.  

Ocorre que, diversas empresas descontam dos empregados erroneamente a contribuição 

previdenciária das verbas indenizatórias ocasionando repetição de indébito por parte da Receita 

Federal e da Empresa, sendo portando necessário o ajuizamento de ação judicial para obter a 

restituição dos valores cobrados ilicitamente, acrescidas de juros de mora e correção monetária. 

 

b) Revisional de auxílio-acidente com valor de 1 (um) salário mínimo 

 

O valor do benefício (auxílio-acidente) corresponde a 50% (cinquenta por cento) do 

salário de benefício que deu origem ao auxílio-doença corrigido até o mês anterior ao do início do 

auxílio-acidente. O valor do auxílio-acidente jamais pode ser inferior ao valor do salário mínimo, 

sob pena de infringir a Constituição Federal, todavia, o INSS, descumpre as normas legais e não  

fixa o valor do benefício conforme o limite do salário mínimo.  

Neste sentido cabe uma ação judicial coletiva para resguardar previamente o direito da 

categoria, para posteriormente pleitear a revisão do benefício previdenciário de forma individual, e 

por consequência, a condenação do INSS ao pagamento de todas as diferenças apuradas no novo 



cálculo, a ser paga de forma definitiva e permanente, incluindo o valor retroativo dos últimos 5 

anos, mais os juros de mora. 

 

c) Conversão do tempo especial em comum para professores 

 

Essa ação visa o reconhecimento da especialidade da atividade de professor para fim de 

conversão de tempo especial em comum após a edição da Emenda Constitucional nº 18/1981. O 

STJ entende ser possível a conversão de tempo especial em comum de períodos laborados como 

professor, mesmo após a edição da EC nº 18/81, bem como sob a égide da legislação anterior à Lei 

9.711/98. 

Ressalte-se apenas que a conversão deve ser limitada à 28.04.1995, data da Lei nº   

9.032/95, que extinguiu a possibilidade de reconhecimento da especialidade mediante o 

enquadramento por categoria profissional, no caso o código 2.1.4 do quadro anexo ao Decreto nº 

53.831/64. 

A revisão de beneficio de professor pode ocorrer por meio de ação judicial, caso o 

tempo de serviço não tenha sido computado como especial. É devido ao aposentado por tempo de 

contribuição o acréscimo como atividade especial de professor até a promulgação da Emenda 

Constitucional 18, de 30 de junho de 1981, resultando no aumento do coeficiente da aposentadoria 

proporcional e/ou a redução do fator previdenciário e, por consequência, o aumento do valor da 

aposentadoria.  

 

d)  Repetição de Indébito – professores com dois vínculos empregatícios 

 

A contribuição previdenciária deve ser calculada mediante a aplicação da 

correspondente alíquota sobre o seu salário-de-contribuição mensal, de forma não cumulativa. 

Ocorre que, os professores que possuem dois vínculos empregatícios, durante o período 

de exercício em duas atividade remuneradas de forma cumulativa recolheram valores superiores 

referente a contribuição previdenciária. Ou seja, a Receita Federal recolheu valores indevidos a 

título de contribuição previdenciária infringindo norma legal.  

Assim, cabe ação judicial para a restituição do indébito, com correção monetária pela 

taxa SELIC, dos últimos 5 anos. 

 

e) Ação Revisional de aposentadoria por invalidez 

 



O cálculo da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por invalidez quando 

precedido de auxílio-doença deve necessariamente ter o período de recebimento do auxílio-doença 

no período básico de cálculo do benefício por incapacidade como salário-de-benefício, conforme o 

entendimento do §5º do art. 29 da Lei nº 8.213/91. O segurado aposentado por invalidez entre 1984 

e 1991 pode não ter tido o auxílio-doença incluído no cálculo. Todos os benefícios concedidos a 

partir de 24/07/1991, desde que o segurado tenha recebido benefício por incapacidade durante o 

Período Básico de Cálculo possui o direito de pleitear na justiça a Revisão do benefício. 

A ação judicial fará com que o INSS proceda a revisão do beneficio do segurado, bem 

como o pagamento de  todas as diferenças em decorrência da revisão dos últimos 5 anos, corrigidas 

desde a época da competência de cada parcela até efetiva liquidação (índices URV/IPCr/INPC/IGP-

DI) e juros moratórios. 

 

f) Revisão - RMI TETO 

 

Até o dia 30/06/1989, portanto na vigência da Lei nº 6.950/81, era permitida a 

contribuição no teto de 20 (vinte) salários mínimos, art. 4º da Lei nº 6.950/81. Após esse período, 

o art. 1º da Lei nº 7.787 reduziu o teto do salário-de-contribuição. 

O cálculo do benefício deveria ser com base na norma anterior, sendo considerado o 

teto antigo, entretanto, não foi o que aconteceu, sendo aplicado o teto estabelecido pela Lei 

7.787/89, sendo simplesmente esquecida a regra do direito adquirido. 

Assim, a ação coletiva visa coibir o INSS proceder a revisão do benefício que deve ser 

calculado conforme a renda mensal inicial – RMI do benefício devendo ser considerada, para 

apuração do salário-de-benefício, somente as contribuições efetivamente vertidas até 06/1989. 

 

g) Revisão - 42,5% - SB 

 

Todos os reajustes concedidos ao salário-de-contribuição devem corresponder 

exatamente àqueles aplicados aos benefícios de prestação continuada, com equivalência de 

percentual e identidade de competência (mesma época e mesmos índices), o que nem sempre é 

observado pelo INSS. 

A EC nº 41/2003, art. 5°, ratificou este mandamento, no sentido de serem os percentuais 

de reajuste aplicados aos benefícios os mesmos concedidos ao teto máximo dos benefícios, que 

corresponde, por sua vez, ao teto máximo do salário-de-contribuição.  



O Ministério da Previdência Social, através das Portarias nº
s
 4.883/98 e 12/2004 

aumentou os salários-de-contribuição sem qualquer repasse aos benefícios previdenciários à época 

mantidos. 

Neste sentido cabe uma ação judicial coletiva para resguardar previamente o direito da 

categoria, para posteriormente pleitear a revisão do benefício previdenciário de forma individual, e 

por consequência, a condenação do INSS ao pagamento de todas as diferenças apuradas no novo 

cálculo, a ser paga de forma definitiva e permanente, incluindo o valor retroativo dos últimos 5 

anos, mais os juros de mora. 

 

h) Revisão - Art. 29, II 

 

Nos casos de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez o cálculo do salário de 

benefício deve ser com base na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição 

correspondentes a 80% de todo o período contributivo, mesmo no caso do segurado não contar com 

144 contribuições. 

Para o cálculo da RMI desses caso, o INSS aplica o que constava no Decreto nº 

3.048/1999, (revogado pelo Decreto 5.399, de 24/03/2005 - D.O. 28/03/2005) o qual estabelecia em 

seu art. 32, § 2º que o segurado que contasse com menos de cento e quarenta e quatro contribuições 

mensais no período contributivo, o salário-de-benefício corresponderá à somados salários-de-

contribuição dividido pelo número de contribuições apurado. 

A ação judicial coletiva resguardará previamente o direito da categoria para a aplicação 

do art. 29, II, da Lei nº 8.213/91, na redação da Lei nº 9.876/99, para posteriormente pleitear a 

revisão do benefício previdenciário de forma individual, e por consequência, a condenação do INSS 

ao pagamento de todas as diferenças apuradas no novo cálculo, a ser paga de forma definitiva e 

permanente, incluindo o valor retroativo dos últimos 5 anos, mais os juros de mora. 

 

i) Revisional de aposentadoria por invalidez – adicional de 25% 

 

A aposentadoria por invalidez, disciplinada nos artigos 42 a 47 da Lei n° 8.213/91, é 

aquele benefício devido ao segurado de que se encontrar permanentemente incapacitado para o 



exercício de sua atividade laboral específica, não sendo viável a reabilitação profissional; sendo 

pago num valor equivalente a 100% (cem por cento) do salário de benefício do segurado. 

O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência 

permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento),  que na maioria dos 

casos é negada pelo INSS. 

A ação judicial coibirá o INSS a proceder a revisão do benefício de aposentadoria por 

invalidez e determinar a majoração do valor deste benefício em 25% em razão de depender o 

segurado de assistência permanente de outra pessoa, condena o INSS ao pagamento dos valores 

devidos desde a postulação administrativa. 

 

j) Buraco Branco 

 

Os benefícios concedidos no período de 5 de abril de 1991 à 31 de dezembro de 1993 

foi limitado com base no valor do salário de contribuição que integravam o cálculo do benefício, 

esse período é conhecido como Buraco Branco. 

A interpretação da regra de transição feita pelo INSS conduz a uma situação absurda e 

extremamente injusta aos segurado que contribuíram por décadas antes de julho/1994 e acabou 

recebendo uma aposentadoria com valor muito próximo do salário mínimo. Nesse sentido, será 

necessário fazer a interpretação que melhor se adeque ao segurado. 

Assim, a ação judicial coletiva resguardará previamente o direito da categoria, para 

posteriormente pleitear a revisão do benefício previdenciário de forma individual, e por 

consequência, a condenação do INSS ao pagamento de todas as diferenças apuradas no novo 

cálculo, a ser paga de forma definitiva e permanente, incluindo o valor retroativo dos últimos 5 

anos, mais os juros de mora. 

 

k) Buraco negro 

 

A Constituição Federal de 1988 determinou que os benefícios fossem calculados com 

base na média dos últimos 36 salários-de-contribuição, corrigidos mês a mês, conforme dispusesse 

o Plano de Custeio e de Benefícios.  

Como o referido plano aconteceu com as Leis 8.212 e 8.213 de 24/07/1991, no período 

que antecedeu essas leis, a Previdência Social concedeu os benefícios com base nos últimos 36 



meses, corrigindo apenas os 24 salários-de-contribuição mais antigos. 

Como a inflação deste período foi muito alta, os benefícios acabaram ficando defasados. 

Para corrigir essa distorção, o art. 144 da lei 8.213/91 determinou que até 1º de junho de 1992, 

todos os benefícios de prestação continuada concedidos pela Previdência Social entre 05/10/1988 e 

05/04/1991 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, 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. 

Dessa forma, o período compreendido entre 05/10/1988 e 05/04/1991 foi denominado 

de Buraco Negro. Entretanto, as diferenças eram consideradas devidas somente a partir de 06/1992. 

Assim como o artigo 58 do ADCT, o INSS, em princípio, revisou administrativamente todos os 

benefícios concedidos no período do buraco negro, corrigindo todos os salários-de-contribuição do 

período básico de cálculo pelo INPC. Mas, relevante números de benefícios não foram calculados 

de forma correta, cabendo ação judicial para pleitear a revisão do benefício. 

 

l) Buraco Verde 

 

Todos aqueles que se aposentaram entre os dias 05/04/1991 e 31/12/1993, e que tiveram 

o salário de contribuição maior do que o de benefício, têm direito de pedir a revisão. Isso porque 

neste período, a legislação estabelecia que o salário de benefício não poderia ser superior ao limite 

máximo do salário de contribuição, e o INSS calculou a RMI tendo como base o referido limite, e 

não o salário de benefício.  

Assim, a norma do artigo 136 da Lei 8.213/91 deve ser aplicada em conjunto com o 

disposto no artigo anterior da mesma Lei, o que nos remete à inexistência de teto limitador para a 

primeira operação, ou seja, para o cálculo do salário de contribuição, quando, então, somam-se 

todos os salários de contribuição. 

Com isso, a ação judicial coletiva resguardará previamente o direito da categoria, para 

posteriormente pleitear a revisão do benefício previdenciário de forma individual, e por 

consequência, a condenação do INSS ao pagamento de todas as diferenças apuradas no novo 

cálculo, a ser paga de forma definitiva e permanente, incluindo o valor retroativo dos últimos 5 

anos, mais os juros de mora. 


