
 

 

 

AÇÃO DE REVISÃO DA VIDA TODA – INSS 

 

O STF acaba de formar maioria no julgamento deste assunto, manifestando o direito 
dos aposentados de incluírem, no cálculo de seu benefício de aposentadoria, todo seu 
período contributivo e não apenas a partir de julho de 1994. Entretanto, o caso ainda não foi 
encerrado. 

Ocorreu que o Ministro Nunes Marques, de forma inusitada, pediu destaque no 
julgamento, que estava com um placar de 6 x 5, a favor dos aposentados. Com isso, o 
julgamento, que foi realizado de em plenário virtual, será levado a plenário físico e poderá 
ser revisto, com possibilidade de alteração do placar, o que significaria dizer, na prática, que 
ainda não temos um resultado em definitivo, capaz de autorizar o ajuizamento das ações 
para a revisão das aposentadorias. 

Para explicar como seria feito o cálculo, caso se confirme a vitória de reformulação 
dos cálculos das aposentadorias, considerando todo o período de contribuição e não 
somente a partir de julho/1994, Consideramos um trabalhador que iniciou suas atividades 
laborativas em 1978 e requereu sua aposentadoria em 2013, a média dos salários de 
contribuição para calcular o valor inicial de seu benefício (Renda Mensal Inicial – RMI), seria 
de julho de 1994 até 2013, ficando de fora do cálculo todas as contribuições feitas ao INSS 
no período anterior ao ano de 1994, em face da alteração da legislação. Porém, se este 
trabalhador teve os seus melhores salários antes de 1994 e eles fossem considerados para 
o cálculo do seu benefício, provavelmente, o valor da sua aposentadoria seria fixado num 
montante maior. 

Vale ressaltar que, até o ano de 1989, o teto de contribuição era de 20 salários 
mínimos e, após este ano, mudou para o teto do INSS em valor inferior. Assim, o 
contribuinte que trabalhou em uma mesma empresa e iniciou suas contribuições antes de 
1989, provavelmente, será beneficiado.    

A revisão da vida toda, portanto, é o recálculo do benefício do segurado, levando em 
consideração todos os salários de contribuição efetuados durante todo o período trabalhado. 

O Senge-RJ está atento ao tema e, oportunamente, prestará mais informações sobre 
o caso, ficando na torcida para que o caso seja julgado procedente em definitivo, para que 
possamos ajuizar as ações para toda a categoria. 

 
 

Cordialmente,  

 

Departamento Jurídico do SENGE/RJ 

 



 

 

 
 


