
 ATIVIDADES EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA VALORES MÍNIMOS Percentual sugerido: 
 Fase administrativa   
7.1 Concessão, revisão ou restabelecimento de 

aposentadorias programadas em geral, auxílio 
reclusão, auxílio acidente, pensão por morte, 
benefícios assistenciais-BPC e outros não 
listados.   
 

R$ 4.000,00 20% a 30% do proveito 
econômico do cliente. 

7.2 Concessão ou restabelecimento de auxílio por 
incapacidade temporária, inclusive por acidente 
do trabalho. 

R$ 1.500,00* 20% a 30% do proveito 
econômico do cliente. 
 
*O valor mínimo não deve 
ultrapassar as vantagens advindas 
em favor do Cliente. 

7.3 Atuação em Processo Administrativo – acidente 
do Trabalho. 

R$ 4.000,00 N/A 

7.4 Atuação em Processo Administrativo – acidente 
do Trabalho- apenas Fase Recursal 
 

R$ 2.500,00 N/A 

7.5 Concessão de salário maternidade(B-80). R$ 1.320,00 
 

20% a 30% do proveito 
econômico do cliente. 

7.6 Solicitação e expedição de Certidão de Tempo 
de Contribuição. 

R$ 3.000,00  N/A 

7.7 Procedimento de Justificação administrativa.  R$ 3.000,00 N/A 
7.8 Retificação e atualização cadastral do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais – CNIS. 
R$ 3.000,00 N/A 

7.9 Planejamento previdenciário com parecer, 
cálculos de tempo de contribuição e simulações 
de RMI/RMA presentes e futuras.  

R$ 3.000,00 N/A 

7.10 Calculo de contagem de tempo de contribuição 
tomando como referência o CNIS e documentos 
particulares do segurado. 

R$ 500,00 N/A 

7.11 Atuação somente a partir da fase recursal.  
 

R$ 2.500,00 20% a 30% do proveito 
econômico do cliente. 

7.12 Procedimento visando a restituição de valores 
indevidamente cobrados e/ou declaração de 
inexigibilidade dos valores cobrados pelo gestor 
do regime previdenciário, inclusive no caso de 
benefício de prestação continuada (LOAS), bem 
como repetição de indébito. 

R$ 3.000,00    20% a 30% do proveito 
econômico do cliente. 

 
7.13 

Sustentação oral perante órgãos recursais 
administrativos desvinculada do êxito do 
processo administrativo. 

R$ 1.100,00 N/A 

7.14 Defesa administrativa para evitar a suspensão 
do benefício previdenciário ou assistencial; 

R$ 4.000,00 20% a 30% do proveito 
econômico do cliente. 

7.15 Parecer jurídico solicitado por entidades 
sindicais, associações, gestores de regimes 
previdenciários e outras pessoas jurídicas. 

R$ 5.000,00 N/A 

7.16 Consulta presencial (a cada hora de duração).   R$ 293,49 N/A 
7.17 Consulta por vídeo conferência ou em 

condições excepcionais, com exame de 
documentos (a cada hora de duração).    

R$ 734,36 N/A 

 FASE JUDICIAL:   
7.18 Concessão, revisão ou restabelecimento de 

aposentadorias programadas em geral, auxílio 
reclusão, auxílio acidente, pensão por morte, 
benefícios assistenciais-BPC e outros não 
listados.   
  
 
 

R$ 4.000,00 
 
  

20% a 30% do proveito 
econômico do cliente. 
 
Em caso de antecipação dos 
efeitos da tutela, o percentual 
poderá incidir até o trânsito em 
julgado da causa ou por prazo 
inferior desde que convencionado 
por contrato. 



 
 
 
 
Na hipótese da adoção de 
cláusula quota litis, os honorários 
devem ser necessariamente 
representados por pecúnia e, 
quando acrescidos dos honorários 
de sucumbência, não podem ser 
superiores às vantagens advindas 
a favor do cliente (art. 50, CED) 

7.19 Concessão ou restabelecimento de auxílio por 
incapacidade temporária, inclusive por acidente 
do trabalho. 

R$ 3.000,00 20% a 30% do proveito 
econômico do cliente, incluindo-
se as parcelas recebidas por meio 
de antecipação de tutela, até o 
trânsito em julgado. 
 
Na hipótese da adoção de 
cláusula quota litis, os honorários 
devem ser necessariamente 
representados por pecúnia e, 
quando acrescidos dos honorários 
de sucumbência, não podem ser 
superiores às vantagens advindas 
a favor do cliente (art. 50, CED) 

7.20 Concessão de salário maternidade. R$ 1.320,00 20% a 30% do proveito 
econômico do cliente. 

7.21 Ação para requerer expedição de Certidão de 
Tempo de Contribuição. 

R$ 4.000,00 N/A  

7.22 Ação visando o reconhecimento/majoração de 
tempo de serviço/contribuição. 

R$ 4.000,00 N/A 

7.23 Ação ou contestação visando a manutenção de 
benefício previdenciário. 

R$ 4.000,00  20% a 30% do proveito 
econômico do cliente. 

7.24 Ação visando à restituição de valores 
indevidamente cobrados e/ou declaração de 
inexigibilidade dos valores cobrados pelo gestor 
do regime previdenciário, inclusive no caso de 
benefício de prestação continuada da LOAS, 
bem como repetição de indébito. 

R$ 4.000,00  20% a 30% do proveito 
econômico do cliente. 

7.25 Mandado de injunção, habeas data individual e 
Mandado de segurança individual. 

R$ 4.000,00 N/A 

7.26 Ação rescisória.  R$ 4.000,00 N/A 
7.27 Sustentação oral. R$ 1.100,00 N/A 
7.28 Ações Coletivas R$ 4.000,00 N/A 
7.29 Atuação somente a partir da fase recursal.  R$ 3.000,00 

 
20% a 30% do proveito 
econômico do cliente. 

 

 ADVOCACIA EMPRESARIAL PREVIDENCIÁRIA:   
 Advocacia Consultiva Previdenciária 

Empresarial: 
 

 

7.30 Consultoria mensal sem vínculo empregatício. R$ 622,11 por hora trabalhada 
 
• Para empresas com até 20 empregados, 
no mínimo: R$ 2.488,44; 
• Para empresas com 21 a 40 empregados, 
no mínimo: R$ 4.976,88; 
• Para empresas com acima de 41 
empregados, no mínimo: R$ 6.221,10. 
 



7.31 Parecer sobre interpretação de normas 
previdenciárias, planejamento previdenciário ou 
qualquer tipo enquadramento realizado pelo 
MPS ou INSS.  

 
R$ 6.221,10 

 Advocacia Contenciosa Administrativa 
Previdenciária Empresarial: 

 

7.32 Atuação em Processo Administrativo – Acidente 
do Trabalho. 

R$ 4.000,00  
 

7.33 Atuação em Processo Administrativo apenas 
Fase Recursal – Acidente do Trabalho  
 

R$ 2.500,00  
 

7.34 Atuação no Programa de Reabilitação 
Profissional junto ao INSS 

R$ 3.732,66 

7.35 Contestação FAP R$ 6.221,10 
  

 
Advocacia Contenciosa Judicial Previdenciária Empresarial  

 
7.36 Atuação em Ação de Acidente do Trabalho 

como Terceiro Interveniente Interessado 
R$ 3.732,66 

7.37 Ação de Descaracterização de Acidente do 
Trabalho 

R$ 3.732,66 

7.38 Ação de Redução Alíquota FAP/SAT R$ 3.732,66 20% a 30% do valor da 
economia que obtiver 

7.39 Ação de Repetição Indébito ou Compensação R$ 3.732,66 20% a 30% do valor da 
economia que obtiver 

7.40 Defesa em Ação Regressiva Previdenciária – 
Acidente do Trabalho 

R$ 3.732,66 20% a 30% do valor da 
economia que obtiver 

 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:  
1. O parâmetro utilizado para o apontamento dos valores mínimos dos serviços, baseia-se no valor da hora 

intelectual do profissional e a média de horas empregada no referido serviço. 
 

2. O proveito econômico na esfera administrativa consiste nos valores auferidos entre a data do início do 
pagamento administrativo das parcelas do benefício(DIP) até 30º dia do mês da concessão, devendo, em 
todo caso, ser respeitado o valor mínimo indicado na presente tabela, desde que expressamente 
ressaltado no contrato de honorários;      
 

3. O proveito econômico de uma ação judicial tem como marco inicial a data de início do benefício (DIB) e 
como marco final as 12 parcelas vincendas após trânsito em julgado da ação, para os processos em que 
não houver recebimento antecipado de honorários para o início dos procedimentos;    
 

4. O abono anual pago ao segurado ou dependente (13º salário), também incidirá na base de cálculo dos 
honorários advocatícios, posto que inclui a base de cálculo do proveito econômico do cliente. 
 

5. O cálculo da verba honorária terá como base os valores brutos recebidos pelo cliente. 
 

6. Os honorários remuneram os serviços da advocacia previdenciária. Dessa forma, eventual obrigação do 
cliente em devolver benefícios recebidos não implica a obrigação de o advogado devolver os honorários 
contratuais. 
 

7. No caso da demanda em que o benefício previdenciário seja indeferido, mas que seja deferido cômputo 
de tempo de contribuição, inclusive tempo especial para fins de futura aposentadoria, será devido o 
pagamento dos honorários mínimos da ação de reconhecimento de tempo de serviço e/ou de 
contribuição. 

 
 


