Uma entidade voltada para a promoção e
divulgação do Direito Previdenciário

SOLICITE UM CÁLCULO PERSONALIZADO
O IEPREV é composto por uma equipe de qualificados profissionais
que, além de disponibilizarem aos seus assinantes acesso aos simuladores de cálculos online e diversas outras vantagens, elabora
cálculos previdenciários solicitados por qualquer pessoa interessada
(assinante ou não do portal). Entre em contato com nossa equipe por
intermédio do e-mail suporte@ieprev.com.br e solicite um orçamento personalizado.

PÚBLICO ALVO
O site é direcionado para advogados, contadores, consultores,
procuradores federais do INSS, servidores públicos, gestores de
regimes próprios de previdência social, bem como qualquer profissional que atue na área previdenciária.

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
A entidade é coordenada pelo Professor Roberto de Carvalho
Santos que leciona em diversos cursos de Pós-Graduação a disciplina Direito Previdenciário; advogado militante no Direito Previdenciário há mais de 15 anos; e Presidente do Instituto Educar
Social. O Instituto também conta com o auxílio de uma equipe
de cinco advogados que também atuam ativamente na advocacia
previdenciária. Possuímos colaboradores na área contábil e atuarial, bem como nos segmentos de comunicação social, analistas de
sistema, desenvolvedores de conteúdo e administração de empresas.

Seja nosso associado e amplie
seus horizontes profissionais

QUAIS AS VANTAGENS EM SER ASSOCIADO AO IEPREV?
Simuladores de cálculo de benefício (itens detalhados mais adiante);
Descontos em seminários e cursos de atualização de Direito Previdenciário
realizados pelo IEPREV em parceria com o Instituto Educar Social e Educar
Virtual;
Informações diárias sobre notícias no segmento previdenciário, inclusive
edição de normas relevantes e decisões judiciais inovadoras (com ênfase em
pronunciamentos dos Tribunais Superiores e Tribunais Regionais Federais),
além da jurisprudência administrativa do Conselho de Recursos da Previ
dência Social;
Coletânea de normas jurídicas e precedentes judiciais importantes em cada
tema do Direito Previdenciário: fique sabendo, de forma didática, quais os
principais referenciais normativos e jurisprudenciais para serem disponibili
zados em sua petição inicial e demais peças recursais;
Acesso à TV IEPREV e aulas virtuais sobre temas relacionados ao Direito
Previdenciário;
Acesso a centenas de artigos sobre a temática previdenciária escrita por
doutrinadores e advogados.
Acesso às publicações de órgãos públicos; tabelas; índices e um conjunto de
informações dispersas em vários portais governamentais concentradas no
nosso site de forma didática.
Boletins informativos elaborados pelo Presidente Roberto de Carvalho
Santos sobre temas relevantes e atuais, permitindo ao assinante ter acesso
às informações que, em um determinado período, modificaram o panorama
dos regimes previdenciários.
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SIMULADORES DE CÁLCULO ONLINE
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Acesso a simuladores de cálculo on-line, ou seja, via web, permitindo que
o usuário acesse o sistema em qualquer localidade.
Segurança da informação e confidencialidade: cada associado tem uma
senha e login. Os cálculos que são realizados ficam armazenados em sua
área de trabalho de forma exclusiva, sem que outros usuários possam ter
acesso.
Diversificação de simuladores para diversos regimes previdenciários:
Regime Geral de Previdência Social; regimes próprios de previdência
social; e previdência complementar.
Simulador do RGPS de renda mensal inicial de qualquer benefício
previdenciário: possibilita simulações de renda mensal inicial de benefícios
EM QUALQUER DATA, ou seja, não somente para os benefícios atuais. Você
pode simular o valor de uma aposentadoria, por exemplo, no ano de 1992 e
atualizar para a data atual, de forma prática e rápida. Simula não somente os
valores de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mas
também aposentadoria especial (insalubridade e deficiente); por idade;
auxílio-acidente; aposentadoria por invalidez; auxílio-doença etc.
Simulador de aposentadoria do RGPS para o futuro: o objetivo deste
programa é fornecer ao advogado ou qualquer operador do sistema a possibilidade de realizar um PLANEJAMENTO PREVIDENCIÁRIO para seu cliente.
Você consegue simular se vale a pena o segurado recolher por mais um ano,
dois anos (ou qualquer data) e inclusive comparar várias datas de aposentadoria, mensurando o investimento do segurado e o tempo que ele vai demorar para recuperar eventual decisão de adiar o ato de aposentadoria.
Simulador de contagem de tempo de serviço (contribuição): o
usuário pode inserir informações sobre períodos laborados pelos segurados, seja em atividade comum ou especial, aplicando-se os respectivos
multiplicadores, visando cômputo do tempo total trabalhado.
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Sistema para cálculo de valores atrasados devidos judicialmente: este
programa é uma ferramenta tanto para calcular atrasados devidos pelo
INSS para fixação do valor de causa, como também é salutar para calcular e
executar valores devidos judicialmente. Neste caso, calcula valores dos
atrasados a título de benefícios devidos (ou diferenças devidas) com correção monetária de acordo com os índices definidos pelo Manual do Conselho da Justiça Federal EM QUALQUER DATA; cálculo de honorários de
sucumbência; cálculo de juros de mora (com percentuais definidos pelos
usuários e sugeridos pelo sistema). Você também pode definir uma renda
mensal inicial em qualquer data e atualizar para a data atual para saber
quanto o segurado recebe atualmente ou quanto ele teria direito a receber.
Sistemas de cálculo para teses de revisão de benefício: revisão pelo
IRSM (fevereiro de 1994); ORTN e OTN; abate teto (EC n. 20/98 e EC n. 41/03);
revisões para acréscimo dos índices de 2,28% a partir de junho de 1999 e
1,75% a partir de maio de 2004.
Sistema de cálculo para desaposentação: permite que você verifique
se seu cliente pode, ou não, pedir a desaposentação pela via judicial, ou
seja, se é mais vantajoso o segurado renunciar ao benefício anterior para
receber um novo benefício.
Simulador para cálculo de contribuições previdenciárias decadentes
ou prescritas: permite que você simule o valor que o segurado terá que
pagar para contribuições previdenciárias devidas por autônomos (contribuinte individual) em período anterior aos últimos cinco anos.
Simulador para cálculo de benefícios do regime próprio de previdência social: calcula valor de aposentadoria de servidores públicos; regras
de transição; se tem direito à paridade ou integralidade; direito adquirido
etc., permitindo ao usuário prestar consultorias também no âmbito do RPPS.
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Associe-se hoje mesmo ao IEPREV e ingresse
em um universo de informações e ferramentas
de trabalho que certamente lhe permitirá
ser um profissional diferenciado.

Endereço: Rua Timbiras nº 1940, salas 510/511/512, Lourdes
Belo Horizonte - MG | CEP: 30140-061
Telefone: (31) 3271-1701
Portal: www.ieprev.com.br

PARCEIROS ESTRATÉGICOS
www.robertocarvalhoadvogados.com.br

site do escritório do advogado
Roberto de Carvalho Santos,
Diretor-Presidente do IEPREV
www.educarvirtual.com.br
portal de ensino a distância

www.educarsocial.org.br
entidade voltada para a promoção
da educação como instrumento de
responsabilidade social.

