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SEM PRECISAR DA JUSTIÇA

Reajuste de até 276% para
aposentadoria por invalidez
Quem teve até 143 contribuições pode obter aumento do benefício por incapacidade. Regra vale para pensão e auxílio
ARTE DE IVAN LUIZ

VEJA CASOS DE SEGURADOS QUE CONSEGUIRAM CORREÇÕES

■ MARIO CAMPAGNANI
mario.campagnani@extra.inf.br
■ Os

segurados do INSS que
conseguiram aposentadoria
por invalidez, pensão por
morte ou auxílio-doença de
novembro de 1999 a agosto
de 2009 podem ter direito a
uma revisão que garante altos índices de reajuste. Em
casos levantados pelo EXTRA, há correções que podem chegar a 276%. Isso
ocorre em benefícios que foram concedidos a pessoas
com até 143 meses de recolhimento (11 anos e 11 meses) a partir de julho de 1994.
Ao calcular a renda inicial
nesses casos, o INSS deveria
ter considerado apenas 80%
das maiores contribuições,
descartando as 20% menores. Mas, na hora do cálculo,
levou em conta 100%, o que
reduziu o valor pago.
O requerimento da correção pode ser feito administrativamente, nas próprias
agências do INSS, uma vez
que o instituto já reconheceu o erro. Para isso, é possível utilizar um modelo oficial de formulário do órgão.
Menos é mais
Quanto menor o número
de contribuições que deram
origem ao benefício, maior será o aumento com o descarte
de 20%, afirmou o advogado
Guilherme Portanova, do
portal www.assessorprevidenciario.com.br, autor dos cálculos publicados ao lado. Ele
também explicou que, nos casos de auxílios-doença, podem entrar com pedido de revisão aqueles que deixaram de
receber o benefício até cinco
anos atrás, no máximo.
— Se o fim foi anterior a esse prazo de cinco anos, ele perdeu o direito de recorrer, pois
já houve prescrição — disse.

Ano de início Número de
do benefício contribuições
2002

32

2003

53

2004

49

2005

75

2007

87

Valor inicial
do benefício

Valor atual
do benefício

Valor pretendido

R$ 426,97

R$ 766,99

R$ 2.889,28

R$ 650,15

R$ 1.167,90

R$ 2.666,52

R$ 544,85

R$ 850,06

R$ 2.444,41

R$ 1.077,13

R$ 1.570,50

R$ 3.195,06

R$ 1.301,23

R$ 1.745,10

R$ 2.156,98

Aumento

Atrasados
276,70%

R$ 131.412,20
R$ 92.794,65

128,32%

R$ 98.722,44

187,56%

R$ 100.592,52

103,44%

R$ 23.577,89

23,60%

COMO SABER SE HÁ DIREITO À CORREÇÃO
Primeiramente, o segurado deve
verificar o número de contribuições feitas
em sua carta de concessão de benefício

O segurado deve verificar a parte onde aparece o cáculo do salário de benefício. Segue um exemplo:

Se não tiver mais o documento, ele pode
consegui-lo pelo site
http://www010.dataprev.gov.br/CWS/CONTEX
TO/CONCAL/INDEXi.HTML
Na carta, o segurado pode ver discriminadas
todas as contribuições feitas ao INSS. Ao lado,
o exemplo de um segurado que pagou 26
contribuições

Neste caso, os
R$ 8.222,92 seriam o
somatório dos salários
corrigidos e 26, o
número de contribuições

A questão é que o INSS não
deveria ter utilizado as 26
contribuições, mas 20, uma
vez que deveria descartar
as 20% mais baixas

Assim, se o número que aparece
no cálculo do salário coincidir
com o de contribuições, é porque
houve erro no cálculo, e o segurado tem direito à correção

COMO DESCOBRIR O VALOR DE ATRASADOS
Para descobrir quanto tem de
atrasados para receber, o
segurado deve multiplicar a
renda atual pelo percentual de
revisão. Depois, deve multiplicar esse resultado por 67,1531

Neste caso, o valor dos
atrasados, portanto, é de

EXEMPLO

Renda atual
(1.958,34)

Percentual da
revisão (2,78%)

67,1531

R$ 3.655,94

DJALMA OLIVEIRA

SERVIDORES

Sem concurso durante estágio
■A

Câmara dos Deputados vai analisar o Projeto
de Lei 3.315/2012, que
proíbe os servidores federais de fazerem concurso
público antes de cumprirem o período de estágio
probatório. Pela proposta, no ato da inscrição na
seleção, o candidato deverá declarar que não
ocupa cargo na administração pública federal. Se
for funcionário público,

✉

terá que informar que já
cumpriu o estágio probatório. Se não atender à
determinação, o candidato poderá ser excluído do
concurso, se a falsidade
for descoberta antes da
homologação do resultado. Caso já tenha tomado posse quando a irregularidade for verificada,
o servidor correrá o risco
de ter sua nomeação
anulada.

E-mail para esta coluna: djalma.oliveira@extra.inf.br

SINDICATO
MARIO CAMPAGNANI

Greve atinge 80% das agências
■ A primeira semana de
greve dos vigilantes terminou com 80% dos bancos
fechados em todo o estado, segundo a federação
da categoria, que é composta por 15 sindicatos. Os
trabalhadores querem 10%
de reajuste, tíquete-refeição
de R$ 16,50 e correção de
22% do adicional de risco

✉

de vida, além de plano de
saúde para titulares e dependentes. De acordo com
a federação, três agências
de Nova Iguaçu foram fechadas pela Polícia Federal
(PF) porque estavam funcionando com apenas um
vigilante, o que seria ilegal.
Ainda não há previsão para
o fim da greve.

E-mail para esta coluna: mario.campagnani@extra.inf.br

