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NOTA TÉCNICA – TEMA 1.102 DO STF 

 

Vitória/ES - 22 de novembro de 2022.  

 

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo (OAB-ES), por meio 

da Comissão de Direito Previdenciário, vem apresentar análise técnica sobre o tema 

1102, conhecido como “Revisão da Vida Toda”. 

 

O tema nº 1.102, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal,  encontra-

se pautado, com data de julgamento colegiado previsto em 23 de novembro de 2022, 

em que será julgada a “ Possibilidade de revisão de benefício previdenciário 

mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, 

quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 

9.876/99, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes 

da publicação da referida Lei nº 9.876/99, ocorrida em 26/11/99”  

 

Com efeito, o art. 3º da Lei nº 9.876/1999, no intuito, a princípio, de acomodar os 

antigos segurados à nova regra para cálculo de salário-de-benefício, disciplinou que 

para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação 

daquela Lei, 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.  
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Em contrapartida, a regra permanente prevista no art. 29 da lei 8.213/91, em seus 

incisos I e II, prevê que o salário benefício previstos no dispositivo citado, 

corresponde a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição 

correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo.  

 

Por essa razão, surge o art. 3º da Lei nº 9.876/1999 que limitava a contagem dos 

salários-de-contribuição para apuração do salário-de-benefício a partir de julho de 

1994. 

 

Ocorre que alguns segurados poderiam, eventualmente, o que de fato foi 

constatado pelo ajuizamento do caso afetado em Repercussão Geral do tema 

mencionado, possuir valores altos de contribuições anteriores a essa data (julho de 

1994) os quais, na hipótese de serem desconsiderados, acarretaria em perda 

financeira. 

 

Assim sendo, diversos segurados nessa situação ingressaram com ações judiciais 

para revisarem o benefício calculado pela autarquia federal e, assim, garantirem o 

direito da contagem dos períodos anteriores a julho de 1994, quanto vantajoso.  

 

Inicialmente, o tema havia sido julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 

999), como procedente para o interesse daqueles segurados, com fundamento, 

resumidamente, em três pontos:  
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1) A norma transitória deve ser vista em seu caráter protetivo. O propósito do artigo 3o. da 

Lei 9.876/1999 e seus parágrafos foi estabelecer regras de transição que garantissem que os 

Segurados não fossem atingidos de forma abrupta por normas mais rígidas de 

cálculo dos benefícios;  

 

2) Que o sistema de Previdência Social é regido pelo princípio contributivo, decorrendo de tal 

princípio a necessidade de haver, necessariamente, uma relação entre custeio e benefício, não 

se afigurando razoável que o Segurado verta contribuições e não possa se utilizar 

delas no cálculo de seu benefício;  

 

3)  A concessão do benefício previdenciário deve ser regida pela regra da prevalência da 

condição mais vantajosa ou benéfica ao Segurado, nos termos da orientação do STF e do 

STJ.  (REsp n. 1.554.596/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, 

julgado em 11/12/2019, DJe de 17/12/2019.) 

 

A autarquia previdenciária, no entanto, como tese defensiva apresentou Recurso 

Extraordinário, tendo como leading case o RE 1276977, em resumo, que a regra de 

transição se aplica em todo e qualquer caso, independentemente, se a regra 

permanente for mais vantajosa ao segurado, bem como pela tese consequencialista de 

que, caso provida a ação, geraria passivo econômico para o Estado.  

 

Após o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a presença de Repercussão Geral, determinou o sobrestamento de 

todos os feitos que versem sobre a temática até a solução da controvérsia.  

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5945131
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Assim sendo, após o primeiro julgamento colegiado, foi negado provimento ao 

Recurso Extraordinário do INSS, e, por consequência, dando provimento a tese da 

Revisão da Vida Toda, com votos, nesse sentido, dos Excelentíssimos Ministros 

Edson Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski,  Alexandre de Moraes e 

Marco Aurélio.  

 

Os votos divergentes, no entanto,  com condução do Excelentíssimo Ministro Kassio 

Nunes, foram seguidos  pelos excelentíssimos senhores ministros Dias Toffoli, Roberto 

Barroso, Gilmar Mendes e Luiz Fux. 

 

Por conseguinte, após a aposentadoria do excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, 

houve a discussão sobre a possibilidade de se haver modificação do voto daquele 

ministro, que porventura viesse a ser aposentado, discussão não somente no caso 

presente, mas visando futuros casos da Corte Suprema. 

 

Assim, no dia 09 de junho do corrente ano, o  STF, em sessão de julgamento, por 

questão de ordem apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes, fixou 

entendimento que pela validade de voto proferido pelo ministro posteriormente 

aposentado ou outro motivo de cessação de exercício do cargo. 

 

Assim sendo, na sessão de julgamento que será realizada no próximo dia  23 de 

novembro de 2022, será mantido o voto condutor no Excelentíssimo Ministro 

Aposentado Marco Aurélio de Mello, que votou favorável a manutenção da tese 
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fixada pelo STJ, podendo, inclusive, haver manutenção do julgamento ocorrido 

anteriormente, com o consequente desprovimento do Recurso do Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS, bem como, eventualmente ocorrer novo pedido de vista, se 

algum dos ministros entender necessário.  

 

Por fim, apontamos que o julgamento favorável a aplicação da regra mais vantajosa 

ao Segurado, que está em pauta do tema nº 1.102 do STF,  “Revisão da Vida Toda”, 

com a devida vênia a autarquia previdenciária, posto aplicação do princípio 

contributivo; o caráter protetivo das regras de transição e o direito dos segurados do 

INSS de terem direito ao recebimento do melhor benefício (art. 176-E do Decreto 

3.048/99) e pela regra da prevalência da condição mais vantajosa ou benéfica ao 

segurado, ambos entendimentos firmados pelo STF no RE 630.501/RS e pelo STJ no 

REsp n. 1.554.596/SC.  

 

 

 

JULIANA TEIXEIRA DIAS STAUFFER TELLES 

Secretária da Comissão de Direito Previdenciário OAB-ES 

 

 

 

LUCAS SALLES DA SILVEIRA ROSA 

OAB/ES 34.878 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm

