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STJ sinaliza para reconhecimento 
do direito à ‘revisão da vida toda’  
Voto de ministro reforça decisões de instância inferior de incluir contribuição antes de 94 na aposentadoria  

ARTE O DIA

O 
voto do ministro Na-
poleão Nunes Maia, 
do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), em 

favor da ‘revisão da vida toda’ 
sinaliza, segundo especialis-
tas, para o reconhecimento 
do direito de aposentados do 
INSS que obtiveram vitórias 
em instâncias inferiores. A de-
cisão do ministro, que é relator 
de ação que inclui contribui-
ções anteriores a julho de 1994 
no cálculo das aposentadorias, 
reforça sentenças como a pro-
ferida pela 3ª Turma Recursal 
do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (RS/PR/SC) que 
garantiu correção de 11,64%% 
a um segurado do Paraná.

“É um bom indicativo (o 
voto do relator) de o direito 
ser reconhecido por instân-
cia superior do Judiciário. O 
ministro Napoleão Maia não 
foi questionado ao proferir 
voto, e indagou se algum mi-
nistro discordava do ponto de 
vista”, avalia o advogado Muri-
lo Aith, do escritório Aith, Ba-
dari e Luchin Advogados, au-
tor da ação que teve sentença 
favorável no TRF-4, mas que 
ainda cabe recurso do INSS.

O julgamento no STJ, que 
pode estender o direito a 
ações de outros aposentados, 
foi suspenso na terça-feira de-
vido ao pedido de vistas feito 
pela ministra Assusete Maga-
lhães. Não há previsão para 
retomada do assunto. A deci-
são da Corte deverá orientar 
juízes de instâncias inferio-
res, devido a um Incidente de 
Resolução de Demandas Re-

 > Um grupo suspeito 
de aplicar golpes em 
aposentados do INSS 
foi preso ontem na 
Operação Honora. In-
vestigações dos Minis-
térios Públicos do Rio, 
São Paulo, Espírito 
Santo e Bahia resulta-
ram na prisão de 16 sus-
peitos (um no Rio, um 
na Bahia e 14 em SP) 
ontem. As vítimas eram 
lesadas após se filiarem 
a associações que pro-
metiam intermediar 
revisões de benefícios. 

Os idosos recebiam 
correspondência infor-
mando sobre suposta 
decisão do STF que de-
terminava reajustes de 
até 28,5%. Os idosos pa-
gavam entre R$ 1.050 a 
R$ 3 mil, divididos em 
parcelas, aos golpistas.

Dos 33 mandados de 
prisão, um se refere ao 
pai do líder da organi-
zação, que deve cum-
prir prisão domiciliar 
por ter idade avançada. 
Ele era o responsável 
por administrar as 14 
associações que aplica-
vam os golpes.

Todos os acusados 
vão responder pelos 
crimes de lavagem de 
dinheiro, estelionato e 
organização criminosa.

Acusados de 
aplicar golpes 
são presos

petitivas (IRDR). O resultado 
do julgamento no STJ poderá 
ser questionado no Supremo 
Tribunal Federal (STF) em re-
lação à constitucionalidade. 

Vale ressaltar que a cha-
mada ‘revisão da vida toda’ 
faz o INSS incluir no cálculo 
da aposentadoria as maiores 
contribuições previdenciá-
rias anteriores a julho de 1994 
e não só usar a média dos 
80% maiores recolhimentos 
após a criação do Plano Real.

Com a Reforma da Previ-
dência de 1999 foi instituída 

Após o ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, afirmar que o governo 
pretende liberar mais R$ 100 bi-
lhões em compulsórios bancários, o 
Banco Central publicou ontem uma 
nota sobre a questão do crédito aos 
bancos. O BC destacou que a libera-
ção anunciada na quarta-feira, no 
valor de R$ 16,1 bilhões, terá efeito 
em 15 de julho. A ideia do ministro 
é que com a liberação ocorra mais 
oferta de crédito no mercado.

Mas, ao mesmo tempo, a au-
toridade monetária lembrou que 
a redução “estrutural” dos com-
pulsórios faz parte das ações da 

A Petrobras está conversando 
com o Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) 
sobre a sua saída do segmen-
to de transporte e distribuição 
de gás, informou o presidente 
da estatal, Roberto Castello 
Branco, após participar de ce-
rimônia em comemoração da 
oferta subsequente da com-
panhia, com a venda de ações 
ordinárias detidas pela Caixa 
Econômica Federal.

Nesta semana o governo 
federal anunciou planos para 
acabar com monopólios no 

DIA A DIA

transporte e distribuição de gás 
da empresa. “A Petrobras vai de-
senvolver todos os esforços para 
termos um mercado competitivo 
e vibrante”, disse. Ele comentou, 
ainda, que a petroleira vai apro-
fundar a venda de gasodutos e 
sairá da distribuição de gás.

A medida da estatal sair do 
transporte e distribuição, segun-
do especialistas, vai incrementar 
o setor, inclusive o de gás natural 
por conta da entrada de novos 
operadores no mercado. A quebra 
de monopólio da Petrobras faz 
parte do Plano Mansueto.

Agenda BC#, na parte do pilar de 
eficiência de mercado. “O apri-
moramento dos atuais instru-
mentos de assistência financeira 
de liquidez, também previsto 
na Agenda BC#, nos permitirão 
trabalhar com um nível de com-
pulsórios mais baixo no futuro”, 
afirmou na nota o BC. 

De acordo com a institui-
ção, a ação relativa aos com-
pulsórios ainda está em curso, 
“sem definições de prazos ou 
montantes”. “O BC não ante-
cipa decisões ou regulações”, 
acrescentou a autarquia.

PETROBRAS FORA DA DISTRIBUIÇÃO LIBERAÇÃO COMPULSÓRIO PARA CRÉDITO

Guedes confia na 
aprovação da reforma
O ministro da Economia, 
Paulo Guedes disse ter 
achado “interessante” a 
retirada dos trabalhado-
res rurais e do Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC) da proposta original 
de Reforma da Previdência 
enviada pelo governo. “Mas 
não achei interessante as 
mudanças para servidores 
e me ressenti da retirada 
de estados e municípios do 
relatório”, disse o ministro.  

Guedes afirmou que con-
fia na Câmara e no Senado 
para aprovar a reforma. 
“Estamos lutando para co-
locarmos estados e muni-

cípios. Se eles ficarem de fora, 
vão acabar tendo de usar re-
cursos que virão da explora-
ção de petróleo apenas para 
pagar contas”, comentou Gue-
des, depois de reunião com o 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP). 

O resultado das negocia-
ções será conhecido na próxi-
ma semana em plenário. On-
tem o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) con-
firmou o adiamento da lei-
tura do voto complementar 
do relator Samuel Moreira 
(PSDB-SP) na terça-feira e a 
votação em plenário a partir 
do dia 8 de julho.

Inquilinos devem negociar aluguel
Com previsão de reajuste de 6,51%, especialista orienta buscar acordo com proprietário

Contratos de aluguéis resi-
denciais com vencimento em 
junho podem ter correção de 
6,51%, segundo acumulado 
dos últimos 12 meses do IGP
-M. Para o valor da locação 
não afetar o orçamento, es-
pecialistas orientam que in-
quilinos devem tentar rene-
gociar com os proprietários.  

Segundo o vice-presiden-
te do Secovi-Rio, Leonardo 
Schneider, os condôminos 
devem procurar os donos de 
imóveis para chegar a um 
acordo. Para quem paga em 

dia, uma estratégia é mostrar 
aos proprietários o histórico 
de bom pagador.

“Como a procura por loca-
ção diminuiu por causa da cri-
se e há imóveis vagos, para o 
dono da unidade é interessan-
te continuar com ela alugada. 
Por isso, vale renegociação 
para encontrar um ponto em 
comum”, afirma. 

Para facilitar o cálculo do 
novo aluguel, o Secovi-SP di-
vulgou fator de atualização 
que será de 1,0651. Assim, para 
um aluguel de R$ 1.500, por 
exemplo, que vigorou até ju-
nho, o condômino deve mul-
tiplicar R$ 1.500 por 1,0651. O 

reajuste será de R$ 1.597,65, 
que será o valor que deverá ser 
pago a partir do fim de julho 
ou início de agosto.

Em junho, houve aumento 
de 0,80% no IGP-M, percen-
tual superior ao apurado em 
maio, quando a taxa foi de 

0,45%. Com este resultado, 
o indicador acumula alta de 
4,38% no ano.

Dados do Índice FipeZap 
de Locação Residencial mos-
tram que houve queda no 
preço nos últimos 12 meses 
no Município do Rio. Foi re-
gistrado decréscimo de 1,89%. 
Foi a única capital monitora-
da que manteve recuo do pre-
ço médio do aluguel residen-
cial em um ano. Niterói  tam-
bém apresentou diminuição, 
de 0,04% no último ano. No 
Rio, o preço do metro quadra-
do custou R$ 30,67/m², en-
quanto que em Niterói o valor 
registrou R$ 19,81/m².

Marina Cardoso 
marina.cardoso@odia.com.br

Algo mAIs

segurado do inss vai receber atrasados de r$ 37,2 mil 

 NO aposentado do Paraná 
que ganhou o processo recen-
temente contra o INSS em se-
gunda instância terá o benefício 
corrigido de R$3.557,25 para 
R$3.971,34. De acordo com cál-
culos do estritório do advogado 
Murilo Aith, há previsão de re-
ceber atrasados de R$37,2 mil. 

Segundo o especialista, ini-
cialmente, o pedido foi rejei-
tado em primeira instância, 
sendo o segurado obrigado a 
entrar com pedido de recurso 
no TRF4. A decisão favorável 

desta vez foi proferida pela juíza 
federal Flávia da Silva Xavier.

Essa sentença de ‘revisão da 
vida toda’ é mais uma que a Justi-
ça vem deferindo em favor de se-
gurados do INSS. Como O DIA tem 
mostrado, instâncias inferiores do 
Poder Judiciário têm reconhecido 
o direito à ‘revisão da vida toda’ 
com frequência. 

Em janeiro deste ano, por exem-
plo, o INSS perdeu ação e teve que 
incluir no cálculo do benefício as 
maiores contribuições anteriores 
a julho de 1994 de um segurado 

de Rezende, no Estado do Rio. 
A sentença foi do 1º Juizado Es-
pecial Federal do município do 
Centro Sul Fluminense. O apo-
sentado ganhou correção de 
11% e atrasados de até R$37 mil.

Em novembro de 2018, segu-
rado do Acre também ganhou 
em instâncias inferiores. Ele se 
aposentou em 2014 e percebeu 
que as maiores contribuições 
antes de 1994 não entraram 
no cálculo. Teve direito a 6,15% 
e a aposentadoria passou de 
R$3.960,07 para R$ 4.203,49.

TomE NoTA

R$3.971,34
Aposentado do Paraná, que 
ganhou ação em segunda 
instância, terá o benefício 
corrigido de R$3.557,25 
para R$3.971,34.

MaX LEonE
max.leone@odia.com.br

CoNFIRA

R$ 1.597,65
Aluguel de R$ 1.500, por 
exemplo, que vigorou 
até junho, subirá para 
R$1.597,65, com a correção 
de 6,51%, a partir deste mês.

FENADISTRI
FEDERAÇÃONACIONAL DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORASDETÍTULOS EVALORESMOBILIÁRIOS

CNPJ 02.424.198/0001-66
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital, o Presidente da FENADISTRI, convoca todos os sindicatos: 1) Distribuidoras de Títulos e Valores
Mobiliários, e 2) Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários e Câmbio com atuação nacional a saber, nos Estados do
Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe,
Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará, Amapá, Roraima,
Amazonas,Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal para se reunirem emAssembleia
Geral Extraordinária para deliberarem sobre a ordem do dia. A Assembleia Geral Extraordinária será realizada no dia
30 de julho de 2019, às 14h00, em 1ª convocação, e às 14h30, em 2ª convocação, sendo esta última com qualquer
número de presentes, em São Paulo – SP, na Rua Líbero Badaró, 425 – 8° andar, a fim de deliberarem a seguinte ordem
do dia: (1) alteração do nome da entidade de FENADISTRI – Federação Nacional das Empresas Distribuidoras de Títulos
e Valores Mobiliários para FEBRACORDI – Federação Brasileira das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores
Mobiliários e Câmbio; (2) discussão e aprovação de alteração estatutária para a inclusão do segmento das Corretoras
de Títulos e Valores Mobiliários e Câmbio, passando a entidade sindical a representar também as Corretoras de Títulos
e Valores Mobiliários e Câmbio em seus estatutos sociais. A mesa diretora e a forma de discussão e deliberação serão
decididas pelos próprios interessados presentes na assembleia.

São Paulo, SP, 28 de junho de 2019. JOAQUIM DA SILVA FERREIRA - Presidente - CPF: 478.956.918-72

regra de transição que preju-
dicou quem contribui sobre 
valores mais elevados antes 
de julho de 1994. O voto do mi-
nistro Napoleão Maia sugere 
que seja aplicada a regra mais 
vantajosa para o segurado. 

Aith explica que para en-
trar com o processo é preciso 
comprovar que as contribui-
ções feitas antes de julho de 
1994 foram descartadas pela 
Previdência. Além disso, é 
necessário que o segurado te-
nha feito pedido do benefício 
que recebe depois de 1999. 
E tenha sido concedido com 
base na Lei 9.876/99. Orien-
ta verificar se a inclusão das 
contribuições anteriores vai 
alterar o valor do benefício.
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