
 

 

 

RECURSO/SENTENÇA CÍVEL  Nº 0182961-85.2017.4.02.5151/01 

Recorrente: RONALDO CARDOSO CASTRO 

Recorrido:  INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Relator: Juiz Federal GUILHERME BOLLORINI PEREIRA 

Origem: 11º Juizado Especial Federal de Nova Iguaçú  

 

EMENTA/VOTO 

 

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 9876/99. 

CÁLCULO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO LEVANDO-SE EM 

CONTA OS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO A PARTIR DE 

JULHO DE 1994. NORMA DE TRANSIÇÃO EM EVIDENTE 

PREJUÍZO AOS SEGURADOS QUE ESTAVAM 

CONTRIBUINDO PARA O REGIME GERAL ANTES DE JULHO 

DE 1994. APOSENTADORIA É DIREITO CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO 

RETROCESSO. INTERPRETAÇÃO NOS TERMOS DA 

CONSTITUIÇÃO. O DISPOSTO NO ART. 3º DA LEI Nº 9876/99 

É REGRA DE OPÇÃO PARA QUE O SEGURADO OBTENHA O 

MELHOR BENEFÍCIO. ENUNCIADO Nº 110 DAS TRRJ. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.  

 
Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor 

(fls. 81/92) em face de sentença de fls. 72/77, que julgou 

improcedente o seguinte pedido: 

 

IV. A total procedência da presente ação revisional para determinar a aplicação 
da regra definitiva do artigo 29, I, da Lei n.º 8.213/91, condenando o INSS a 
elaborar novo cálculo da Renda Mensal Inicial do benefício de aposentadoria 
por tempo de contribuição, considerando a média aritmética simples dos 
maiores salários-decontribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o 
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período contributivo cujos salários-de-contribuição foram fornecidos pelo INSS 
(isto é, desde 1982 até a data do requerimento do benefício), sempre mantendo 
o valor original caso a renda revisada seja inferior, conforme artigo 122, da Lei 
n.º 8.213/1991; 
V. Condenar o INSS ao pagamento de todas as diferenças vencidas sobre os 
benefícios de aposentadoria recebidos, observada a prescrição quinquenal, com 
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, conforme 
Resolução 267 do Conselho da Justiça Federal; 

 

Em sede recursal, o autor afirma que a regra de 

transição estabelecida pela Lei nº 9.876/1999 para o CÁLCULO DO 

SALÁRIO DE BENEFICIO considera como período contributivo 

apenas aquele decorrido após o período de julho de 1994, o que não 

minimiza os efeitos da nova regra, mas, muito ao contrário, reduz 

seu benefício de aposentadoria. 

 

Aduz que não pleiteia a aplicação da regra 

constitucional anterior que considerava a média das últimas 36 

contribuições, mas apenas a aplicação da regra definitiva do art. 29, 

I, da Lei 8213/91, apurando a média de 80% dos maiores salários de 

contribuição, mas levando em consideração todo o período 

contributivo    do autor. 

 

Assim, pede a reforma da sentença. 

 

Contrarrazões às fls. 96/98. 

 

É o relatório do necessário. Decido. 

 

O autor recebe aposentadoria por tempo de 
contribuição, com DIB em 31/12/2011 (Fls. 71).   

Alega que possui contribuições vertidas desde a 
década de 1970 (fls. 24/39) e que, por este motivo, todas as 
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contribuições já vertidas devem ser consideradas no cálculo da 
RMI de seu beneficio,  não só as contribuições vertidas a partir de  
julho de 1994. 

 

Cumpre esclarecer, em primeiro lugar, que o 

julgamento do STF na ADI 2111 contém uma decisão de natureza 

liminar do Sr. Ministro Sydney Sanches em 2003, estando os autos 

atualmente em fase de conclusão ao Sr. Ministro Celso de Mello. Na 

decisão liminar, e para o que interessa ao caso concreto, assim 

entendeu o Sr. Ministro1: 

5. Também não parece caracterizada violação do inciso 

XXXVI do art. 5º da C.F., pelo art. 3º da Lei impugnada. 

É que se trata, aí, de norma de transição, para os que, 

filiados à Previdência Social até o dia anterior ao da 

publicação da Lei, só depois vieram ou vierem a cumprir as 

condições exigidas para a concessão dos benefícios do 

Regime Geral da Previdência Social. 6. Enfim, a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade não é conhecida, no ponto 

em que impugna toda a Lei nº 9.876/99, ao argumento de 

inconstitucionalidade formal (art. 65, parágrafo único, da 

Constituição Federal). É conhecida, porém, quanto à 

impugnação dos artigos 2º (na parte em que deu nova 

redação ao art. 29, seus incisos e parágrafos da Lei nº 

8.213/91) e 3º daquele diploma. Mas, nessa parte, resta 

indeferida a medida cautelar. 

 

Vê-se, portanto, que não há decisão definitiva na Corte 

Suprema. 

Visto isso, o art. 3º da Lei nº 9876/99 tem a seguinte 

redação, considerada como regra de transição: 
                                                 
1
Extraído do sítio 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%282111%2ENUME%2E+OU+2

111%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/jghj26s. 
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Art. 3o Para o segurado filiado à Previdência Social até o dia 

anterior à data de publicação desta Lei, que vier a cumprir 

as condições exigidas para a concessão dos benefícios do 

Regime Geral de Previdência Social, no cálculo do salário-

de-benefício será considerada a média aritmética simples dos 

maiores salários-de-contribuição, correspondentes a, no 

mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo 

decorrido desde a competência julho de 1994, observado o 

disposto nos incisos I e II do caput do art. 29 da Lei no 

8.213, de 1991, com a redação dada por esta Lei. 

§ 1o Quando se tratar de segurado especial, no cálculo do 

salário-de-benefício serão considerados um treze avos da 

média aritmética simples dos maiores valores sobre os quais 

incidiu a sua contribuição anual, correspondentes a, no 

mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo 

decorrido desde a competência julho de 1994, observado o 

disposto nos incisos I e II do § 6o do art. 29 da Lei no 8.213, 

de 1991 

§ 2o No caso das aposentadorias de que tratam as alíneas b, 

c e d do inciso I do art. 18, o divisor considerado no cálculo 

da média a que se refere o caput e o § 1o não poderá ser 

inferior a sessenta por cento do período decorrido da 

competência julho de 1994 até a data de início do benefício, 

limitado a cem por cento de todo o período contributivo. 

 

O argumento da parte autora da ação é que, limitando 

o cálculo do salário benefício somente aos salários de contribuição 

contabilizados a partir de julho de 1994, haveria 

inconstitucionalidade. 

Concordo em parte com esse argumento.  

Dispõe o caput art. 201 da Constituição da República: 
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Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma 

de regime geral, de caráter contributivo e de filiação 

obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

 

Evidente que a lei não pode dispor contrariamente ao 

princípio contributivo, a não ser que a própria Carta Magna o faça. 

O princípio contributivo como fundamento do sistema 

previdenciário brasileiro – ao lado do equilíbrio atuarial – pressupõe 

um regime jurídico que obrigue o segurado a contribuir. A doutrina 

mais autorizada assim definiu o sistema contributivo2: 

Há, assim, sistemas que adotam, em seus regramentos, que a 

arrecadação dos recursos financeiros para a ação na esfera do 

seguro social dar-se-á por meio de aportes diferenciados dos 

tributos em geral, de modo que as pessoas especificadas na 

legislação própria ficam obrigadas a contribuir para o 

regime. Entre as pessoas legalmente obrigadas a contribuir 

estão aqueles que serão os potenciais beneficiários do sistema 

– os segurados –, bem como outras pessoas – naturais ou 

jurídicas – pertencentes à sociedade a quem alei cometa o 

ônus de também participar no custeio do regime. É o sistema 

dito contributivo, embasado nas contribuições sociais. 

 

Quanto à obrigatoriedade de se pagar a contribuição, 

seguimos com a mesma doutrina: 

Por serem atividades que caracterizam a política de 

segurança social exercidas em caráter exclusivo pelo Estado 

– permitida a atuação da iniciativa privada apenas em 

caráter complementar –, e por ser necessário que a sociedade 

                                                 
2
 Excertos da obra Manual de Direito Previdenciário, cujos autores são Carlos Alberto Pereira de Castro e 

João Batista Lazzari, GEN, janeiro de 2014. Os textos foram extraídos das páginas 30 e 85 e seguintes. 
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participe do financiamento da Seguridade Social, a 

Constituição Federal prevê a possibilidade de que o Poder 

Público, por meio de suas entidades estatais, institua 

contribuições sociais (art. 149). É dizer, na ordem jurídica 

interna vigente, tem-se o regime de solidariedade social 

garantido pela cobrança compulsória de contribuições 

sociais, exigidas de indivíduos segurados e também de não 

segurados do regime previdenciário, bem como de pessoas 

jurídicas. 

Assim é que ninguém pode escusar-se de recolher 

contribuição social caso a lei estabeleça como fato gerador 

alguma situação em que incorra. 

Sendo o sistema previdenciário pautado pela universalidade 

de atendimento, nenhuma pessoa que exerça trabalho 

remunerado pode ficar isenta de contribuir com parcelas de 

seus ganhos, seja este trabalhador vinculado à iniciativa 

privada ou ao serviço público – uma vez que mesmo os 

servidores públicos contribuem para os chamados regimes 

próprios de previdência. 

 

Ao lado dessa lição, e citando doutrinador de escol – 

Marcelo Leonardo Tavares – menciona-se outra, ligada ao princípio 

da vedação do retrocesso social: 

Princípio bem retratado por Marcelo Leonardo Tavares, 

‘consiste na impossibilidade de redução das implementações 

de direitos fundamentais já realizadas’. Impõe-se, com ele, 

que o rol de direitos sociais não seja reduzido em seu alcance 

(pessoas abrangidas, eventos que geram amparo) e 

quantidade (valores concedidos), de modo a preservar o 

mínimo existencial. 
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Pois bem, considerando esses ensinamentos, pode-se 

concluir com toda a segurança que, definida a aposentadoria como 

direito fundamental pela Constituição da República (art. 7º, XXIV) e 

sendo sua concessão precedida do pagamento obrigatório de 

contribuições pelo trabalhador/segurado, não se pode legislar em 

sentido que permita um cálculo de benefício que reduza o seu valor 

final por desconsideração de boa parte das contribuições efetivamente 

recolhidas.  

E foi isso exatamente o que fez o legislador com a Lei 

nº 9876/99. 

E não o fez por considerações de atuária. Ora, não 

computar as contribuições anteriores a julho de 1994 tanto pode 

significar que não serão considerados os salários de contribuição 

mais altos do segurado – no caso de perda de emprego que pagava 

melhor a assunção de outro que pagava menos – como também os 

mais baixos, como no caso de segurados que permanecem na 

mesma empresa ou em mais de uma, mas com evolução salarial 

positiva. 

Por outro lado, ao criar essa regra de transição o 

legislador desprezou a nova, que institui na Lei nº 8.213/91, qual foi, 

a de que no cálculo do salário de benefício seja considerada “a 

média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição 

correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo” 

(art. 29, I e II da Lei nº 8.213/91). 

Pelo fato de, na nova regra geral instituída pela Lei nº 

9876/99 na Lei nº 8.213/91, se prever que os 80% (oitenta por cento) 

maiores salários de contribuição do segurado – norma 

evidentemente benéfica – serão extraídos de todo o período 

contributivo, mas, porém, para se calcular o benefício dos que já eram 

segurados em 29/11/1999 (data da publicação da Lei nº 9876/99) 

somente serão considerados os 80% maiores salários de contribuição 

a partir de julho de 1994, pode-se concluir que o sentido da nova regra 
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foi acima de tudo profilático, ou seja, como era notória a 

desorganização da Previdência Social nas décadas passadas, no que 

respeita ao controle e armazenamento das informações relativas às 

contribuições, tendo esse controle melhorado na década de 1990, 

somente seriam computadas pela nova regra as contribuições pagas 

a partir de julho de 1994. 

 Nada contra essa medida, pois representa uma 

garantia de maior fidedignidade das informações contidas nos 

bancos de dados da Previdência Social. 

O problema é que, com essa nova disposição, criou-se 

uma divisão que, a meu ver, é inconstitucional, pois, a partir de então, 

há os segurados que terão garantido o cômputo de todo período 

contributivo para fazer incidir as regras de cálculo, e aqueloutros, 

que, mesmo podendo ter contribuído em valores maiores antes de 

julho de 1994, estes serão desprezados, em evidente prejuízo na 

hipótese ora aludida. 

Haverá, como já houve, casos em que as contribuições 

anteriores a julho de 1994 (às vezes abrangendo a década de 1980 e 

talvez antes) estejam devidamente registradas nos bancos de dados 

da autarquia, sem qualquer mácula que infirme sua autenticidade. 

Deixar de levá-las em conta é ir de encontro ao princípio 

contributivo e à garantia constitucional da aposentadoria, que, 

repita-se, deve ser calculada principalmente em função das 

contribuições pagas ao RGPS, como prevê a Lei nº 8.213/91, na 

redação dada pela Lei nº 9876/99. 

Somente pela possibilidade de ao segurado ser 

concedido um benefício cujo valor da renda mensal inicial (RMI) 

possa ser menor do que um outro, da mesma espécie e com a mesma 

data de início do benefício (DIB), mas com uma RMI maior se se 

levasse em conta todo do período contributivo, já é suficiente, s.m.j., 

para caracterizar o retrocesso social a que alude a doutrina acima 

transcrita. 
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Portanto, entendo que não se pode interpretar a Lei nº 

9876/99, levando-se em conta os princípios e regras constitucionais 

acima mencionadas, no sentido de só ela, exclusivamente,regrar os 

critérios de cálculo do benefício do Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS). 

Concluo, assim, que a regra prevista no art. 3º da Lei 

nº 9876/99 deve ser interpretada no sentido constitucional, ou seja, 

de que ao segurado deve ser dada a opção pelo melhor benefício 

após a feitura dos cálculos tanto pela regra prevista no art. 3º, 

quanto pela do art. 29 da Lei nº 8.213/91. 

Veja-se o seguinte julgado, relativo à escolha do 

melhor benefício, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em regime 

de repercussão geral, que, inclusive, menciona outro, do STF: 

PROCESSO   CIVIL.   PREVIDENCIÁRIO.   RECURSO   

ESPECIAL. JUÍZO DERETRATAÇÃO.REPERCUSSÃO 

GERAL. ARTIGO 543-B, § 3º, CPC/1973. 

DIREITOADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. 

1.  A Sexta Turma doSTJ, ao julgar o presente recurso 

especial,entendeu que não era possível o desfazimento do ato 

concessório daaposentadoria com proventos integrais, a fim 

de transformá-la namodalidade comproventos proporcionais. 

2.  No julgamento do RE n.  630.501/RS, julgado sob o 

regime derepercussão geral, firmou-se a orientação de que o 

segurado possui"direito   adquirido ao melhor benefício, 

assegurando-se apossibilidade de os segurados verem seus 

benefícios deferidos ourevisados, de modo que correspondam 

à maior renda mensal inicialpossível, no cotejo entre aquela 

obtida e as rendas mensais queestariam percebendo na 

mesma data, caso tivessem requerido obenefício em algum 

momento anterior". 

3.  In  casu,  impõe-se  a  adequação do julgado do STJ à 

orientaçãojurisprudencial  da  Suprema  Corte  para  
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assegurar  o  direito  dobeneficiário  ao  quadro  mais  

favorável  no cálculo dos proventos,desde  que  atendidos  os  

requisitos  legais  para  a  obtenção  dobenefício. 

4.  Recurso especial do INSS desprovido, em juízo de 

retratação, nostermos do art. 543-B, § 3º, do CPC/1973. 

(REsp 1213855 / RSRECURSO ESPECIAL 

2010/0179836-0, Relator Ministro ANTONIO 

SALDANHA PALHEIRO Órgão JulgadorT6 - SEXTA 

TURMAData do Julgamento11/10/2016Data da 

Publicação/FonteDJe 28/10/2016). 

 

No caso concreto, foi exatamente o que ocorreu com a 

parte autora, eis que, possuindo contribuições anteriores a julho de 

1994 (fls. 24/37), estas não foram computadas no cálculo do seu 

benefício, motivo pelo qual a sentença de fls. 72/77 deve ser 

reformada. 

           Em relação à forma de correção das parcelas  atrasadas, 

estas devem ser corrigidas na forma do Manual de Cálculos do 

Conselho de Justiça Federal, o que está de acordo com o Enunciado 

nº 110 das TRRJ. 

Pelo exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER 

E DAR PROVIMENTO AO RECURSO do autor, reformando a 

sentença para condenar o INSS a: a) REVISAR a RMI do benefício de 

Aposentadoria por tempo de contribuição NB 154.429.933-5, em 

nome de RONALDO CARDOSO CASTRO, CPF No. 494.986.067-49, 

considerando 80% de todos os salários de contribuição, inclusive os 

anteriores a julho de 1994 e que constem do CNIS, para apuração 

da base de cálculo do benefício devido, ressalvando-se que se a RMI 

revisada for inferior àquela já concedida pelo INSS, deverá ser 

mantido o valor original do beneficio. 
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b) PAGAR ao recorrente, após o trânsito em julgado, 

as parcelas vencidas decorrentes da eventual diferença apurada – 

estando prescritas as anteriores a 21/9/2012 – devendo os valores 

serem atualizados aplicando-se juros moratórios (a partir da citação 

do INSS) e correção monetária calculados com base nos índices 

oficiais do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos 

na Justiça Federal, editado pelo CJF (Enunciado no. 110 das TRRJ). 

É como voto. 

Passados os prazos recursais, dê-se baixa e devolvam-

se os autos ao Juizado de origem. 

 

Rio de Janeiro, 8 de março de 2018. 

 

GUILHERME BOLLORINI PEREIRA 

1º Juiz Federal Relator - 3a Turma Recursal do Rio de Janeiro 
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RECURSO/SENTENÇA CÍVEL  Nº 0182961-85.2017.4.02.5151/01 

Recorrente: RONALDO CARDOSO CASTRO 

Recorrido:  INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Relator: Juiz Federal GUILHERME BOLLORINI PEREIRA 

Origem: 11º Juizado Especial Federal de Nova Iguaçú  

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as 

acima indicadas, acordam os Srs. Juízes Federais da Terceira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio 

de Janeiro, por maioria, CONHECER DO RECURSO DO AUTOR 

E DAR-LHE PROVIMENTO. 

Votaram o Juiz Federal Dr. Guilherme Bollorini Pereira, 

relator, e os MM. Juízes Federais Fabrício Fernandes de Castro e 

Flávia Heine Peixoto (vencida). 

 

Rio de Janeiro, 8 de março de 2018. 

 

GUILHERME BOLLORINI PEREIRA 

1º Juiz Federal Relator - 3a Turma Recursal do Rio de Janeiro 
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