
DECISÃO FAVORÁVEL NO STF AOS APOSENTADOS:
“REVISÃO DA VIDA TODA”

O Supremo Tribunal Federal – STF, no dia 25 de fevereiro de 2022, formou
maioria de votos pela concessão daquela que tem sido chamada de
“Revisão da Vida Toda”, no cálculo da aposentadoria paga pelo Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS.

De acordo com a decisão, a Lei n° 9.876/1999 adotou nova regra de cálculo
dos benefícios previdenciários, ampliando gradualmente a base de cálculo
dos benefícios, que passou a corresponder aos maiores salários de
contribuição relativos a 80% de todo o período contributivo do segurado.
Essa lei substituiu a antiga regra, que determinava que o valor do benefício
deveria corresponder à média aritmética simples dos 36 últimos salários de
contribuição dos meses anteriores ao do afastamento do segurado da
atividade, ou da data da entrada do requerimento administrativo.

A lei também estabelece uma regra de transição, segundo a qual os
segurados filiados à Previdência Social até o dia anterior à data de sua
publicação (ocorrida em 29/11/1999), teriam considerado no cálculo do
salário-de-benefício a média aritmética simples dos maiores salários-de-
contribuição, correspondentes a, no mínimo, 80% de todo o período
contributivo decorrido desde a competência de julho de 1994 (estabilização
econômica do Plano Real).

Segundo o entendimento do STF o descarte das contribuições feitas antes
de julho de 1994 não se coaduna com a legislação vigente, já que o
cômputo dessas contribuições pode resultar em um benefício maior ao
segurado.

Dessa forma, segundo o STF, devem ser analisadas as consequências da
medida na apuração do valor do benefício, sendo direito do segurado o
recebimento de prestação previdenciária mais vantajosa, devendo
prevalecer o critério de cálculo que lhe proporcione a maior renda mensal
possível, considerando o histórico das contribuições.



Devem também ser observados os prazos de prescrição e de decadência
nas revisões dos benefícios.

Não obstante, é importante fazer um alerta:
A “Revisão da Vida Toda” não é aplicável a todos os segurados do INSS,
pois, sem prejuízo de outras hipóteses possíveis:

a) Há casos em que a regra de transição é mais favorável do que a regra
definitiva. Por exemplo, quando as contribuições anteriores a julho de
1994 eram baixas na comparação com as contribuições posteriores.

b) Há casos de inaplicabilidade da “Revisão da Vida Toda” em função de
peculiaridades do contexto do segurado, envolvendo a Data de Início do
Benefício (DIB). Por exemplo, a referida regra “definitiva” foi revogada na
Reforma da Previdência, excluindo da “Revisão da Vida Toda" os
segurados que estejam sujeitos às novas regras da Reforma.

c) Há casos em que o direito à revisão do benefício foi atingido pela
decadência quando o segurado está aposentado há mais de 10 anos
(contados do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da
primeira prestação).

Apesar do julgamento favorável pelo STF a tese da revisão da vida toda
ainda pode sofrer modificações, bem como limitações em sua aplicação
decorrente de eventual modulação dos efeitos da decisão.

Contudo, recomendamos agilidade na elaboração do cálculo e
organização da parte documental dos interessados na revisão da vida
toda.

A equipe da Ibañez & Leitão Advogados está à disposição para
esclarecimento de dúvidas, pelo e-mail contato@ibanezleitao.com.br


