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REVISÃO DE BENEFÍCIOSREVISÃO DE BENEFÍCIOS

Concessão entre janeiro de
1979 e outubro de 1988

Nesse período, a renda inicial era
calculada com base nos 36 últimos
salários de contribuição (base de
recolhimento), dos quais apenas os
24 mais antigos eram atualizados. O
segurado nessa situação pode reivin-
dicar o recálculo do benefício, com a
correção de todos os salários de con-
tribuição. Conforme a data de con-
cessão, a revisão poderá propor-
cionar um reajuste de até 80% no
benefício atual. 

Benefícios concedidos
entre 1973 e 1988

Para os segurados que recolheram
sobre 20 salários mínimos e já tinham
30 anos de contribuição, a Consti-
tuição de 1988 garantiu o direito ao
teto de aposentadoria de 20 salários
mínimos. A revisão poderá propor-
cionar um reajuste de até 70% no
valor do benefício.

Benefícios liberados entre
setembro de 1987 e 
outubro de 1988

Nesse período, o Governo criou o
Piso Nacional de Salário (PNS),
equivalente ao salário mínimo, e o
Salário Mínimo de Referência (SMR)
para o recolhimento à Previdência. Ao
ser criado, SMR correspondia a 95%
do Piso Nacional do Salário e ao ser
extinto, em outubro de 1988, equivalia
a apenas 55% do PNS. Durante esse
período, os benefícios foram calcula-
dos e reajustados pelo SMR, quando
deveriam ter sido corrigidos pelo Piso
Nacional de Salário. O recálculo des-
ses benefícios pode levar a um rea-
juste de até 70% do benefício.

Concessão entre março de
1994 e fevereiro de 1997

Nesse período, o Governo congelou
os salários de contribuição e os bene-
fícios foram achatados pelo teto de
aposentadoria. A revisão possibilita
um reajuste entre 2% e 39% do bene-
fício.

Benefícios concedidos até
novembro de 1993

Quando os benefícios foram con-
vertidos em Unidade Real de Valor
(URV), em fevereiro de 1994, houve
uma perda de 11,77% na aposentado-
ria ou pensão.

Concessão entre fevereiro
de 1994 e fevereiro de 1997

No cálculo da renda inicial desses
benefícios, a Previdência adotou o índice
de 15,12% para o mês de fevereiro de
1994, quando deveria ter usado o índice
de Reajuste do Salário Mínimo (RSM)
de 39,67%. A diferença no benefício
pode ultrapassar 50%.

Pensões inferiores à 100%
da aposentadoria

Jurisprudência do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) define que a pen-
são deve equivaler a 100% da aposen-
tadoria, conforme a Lei nº 9.032, de
28 de abril de 1995. O INSS, não re-
calculou as pensões concedidas antes
dessa data.

O Plantão Jurídico da AAPS tem um advogado à disposição de nossos associados.
Se você tiver qualquer dúvida a respeito deste ou de  outro assunto entre em contato conosco.

Atendimento: todos os dias - das 13 às 17 horas. Você também pode esclarecer suas dúvidas por e-mail: pmosterio@aaps.com.br

Vem aí a Confraternização de Final de Ano da AAPS
Aguarde mais informações na próxima edição do Sabespapo.

Fonte: Pesquisa a partir de matérias do Jornal da Tarde e o Estado de S. Paulo, sobre dicas publicadas com parecer do advogado especialista Wagner Balera.

QUAL O PRAZO PARA PEDIR REVISÃO DA APOSENTADORIA?
Há pelo menos sete situações em que os aposentados e pensionistas da Previdência Social podem obter

decisões favoráveis em ações de revisão de benefícios na Justiça. O recálculo das aposentadorias pode
proporcionar um reajuste de até 80% no benefício do segurado, além do direito de embolsar o total cor-
respondente às diferenças referentes ao valor a que tinha direito a receber e o que foi pago pela
Previdência nos últimos cinco anos.

QUEM PODE PEDIR REVISÃO DA APOSENTADORIA?
Uma Lei de 1998 define que o segurado tem cinco anos para entrar com processo na Justiça para pedir a revisão do bene-

fício. Para o STJ, esse prazo só vale para a solicitação do recálculo no INSS.
Quem teve o benefício concedido até 1998 e quiser ficar fora da discussão deverá mover a ação até 20 de no-

vembro.
Casos mais comuns são os benefícios achatados por índices indevidos de correção. Confira:
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CURSO BÁSICO DE
INTRODUÇÃO A
INFORMÁTICA

Não perca a chance de atualizar seus
conhecimentos. A AAPS promoverá um
curso de introdução à informática para os
seus associados que será ministrado pelo
instrutor contratado Roberto de Almeida
Lima Filho.
Preço: R$ 50,00 por aluno / 2 alunos

por microcomputador
Horário: das 18h30min às 20h30min / 

Data: de 2ª à 6ª feira / O curso terá iní-
cio assim que o grupo atingir o
número mínimo de alunos.

NOVOS TALENTOS
Exponha seus trabalhos no Espaço

Cultural da AAPS.
A primeira mostra já está sendo reali-

zada com a exposição de quadros da nossa
associada Maria Helena Pires até 30 de
setembro. 

Venha conferir também. Prestigie!

BAZAR NA AAPS

A secretaria da AAPS está cadastrando
os interessados em expor seus produtos no
bazar que pretendemos realizar em nossa
Sede Social.

Se você trabalha com artesanato,
sachês, velas perfumadas, bordados,
culinária caseira e afins, não perca esta
oportunidade. 

O cadastramento está aberto até 30 de
setembro.

Em breve, recadastramento Sabesprev. Aguarde!

PLANTÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA AAPS
A AAPS mantém um Plantão de Serviço Social

todas as segundas-feiras, das 9 às 17 horas,
em nossa Sede.

O U T U B R O N O V E M B R O
PALESTRA
A influência da arte 
na terceira idade

Palestrante: Max Mu

Data: 16/10/2003 - quinta-feira
Horário: 14h30min 
Local: Sede Social da AAPS

REUNIÃO DA
DIRETORIA 
COM ASSOCIADOS 
Data: 16/10/2003 - quinta-feira
Horário: 16h30min
Local: Sede Social da AAPS

VIAGEM À BONITO 
Mato Grosso do Sul - Aérea
8 dias e 7 noites

Saída: 02/11/2003
Retorno: 09/11/2003

Estão incluídos no preço: passagem aérea,
traslados na chegada e saída. 

Hospedagem no Hotel Marruá (com café
da manhã + uma refeição) e passeios à
Gruta Lago  Azul e Rio Sucuri (com barco
e mergulho).

Mais informações na secretaria da AAPS.

LIAN GONG - com profª Regina
Dia: às quintas-feiras
Horário: 8h30min às 9h30min
Novo horário

FEIJOADA COM PAGODE
Data: 25/10/2003 - sábado
Horário: a partir das 12 horas
Local: Sede Social da AAPS
Preço: Sócios: R$ 10,00 - cônjuge grátis

Convidados -R$ 12,00 

Mantenha seu endereço atualizado!
Mudou de endereço, de número de

telefone ou e-mail?
Avise a AAPS!

BINGO
Data: 22/10/2003 - quarta-feira
Horário: 15 horas
Local: Sede Social da AAPS
Preço: Sócios - R$ 8,00 - cônjuge grátis

Convidados - R$ 13,00 

Com direito a três rodadas 

gratuitas, bebidas e lanche.

DANÇA DE SALÃO - com prof. Ney
Dia: quintas-feiras
Horário: 18 às 20 horas
Novo dia e horário


