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RESUMO  

 

O presente trabalho debate os conflitos da desaposentação no Direito Previdenciário Brasileiro. A 

desaposentação é a qualificação dada a uma ação que visa o desfazimento da aposentadoria 

adquirida no Regime Geral da Previdência Social ou mesmo em Regimes Próprios de Previdência 

de Servidores Públicos, com a finalidade de possibilitar a obtenção de nova mais vantajosa no 

mesmo ou em outro regime. O instituto permite aos segurados que continuaram trabalhando e 

contribuindo para o INSS a obtenção de nova aposentadoria, em  melhores condições em razão do 

novo tempo de contribuição. Ainda neste assunto, apresenta-se a opinião de vários doutrinadores 

sobre o instituto, bem como pesquisas acerca do atual trâmite da questão nos principais tribunais. 
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ABSTRACT 
 

This paper discusses the conflicts of “reverse retirement” in the Brazilian social security law. The 

“reverse retirement” is the classification given to an action aimed at Retirement undoing acquired 

the general scheme of Social Security or even civil servants pension own regimes, in order to 

enable obtaining new more advantageous in the same or another regime. The institute allows 

policyholders who continued working and contributing to the INSS obtaining new retirement in 

better conditions as a result of the new contribution period. This issue also presents the opinion of 

many scholars of the institute, as well as research on the current processing of the issue in the 

main courts of the country. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como 
finalidade analisar as principais atualidades do 
Direito Previdenciário Brasileiro no que se 
refere às aposentadorias e suas disposições, 
trazendo o instituto da desaposentação como 
tema principal, e desse modo, expondo suas 
principais dificuldades e controvérsias em 
estabelecer uma previsão legal para o tema. 

Antes de adentrar ao tema principal foi 
preciso analisar a Previdência Social como um 
todo, demonstrar quais os segurados que 
possuem direito a  aposentadoria, os requisitos 
para sua obtenção e por fim, quais os tipos de 
aposentadoria previstos atualmente em nosso 
ordenamento jurídico. 

O capítulo principal partiu da procura, 
hoje cada vez maior, de aposentados em busca 
de novas alternativas, tendo em vista na 
maioria das vezes, o valor irrisório do benefício 
previdenciário para acrescentar a 
aposentadoria e, desse modo aumentar seus 
proventos. 

O instituto surgiu da possibilidade de o 
segurado que permaneceu trabalhando e 
contribuindo para a Previdência, renunciar a 
aposentadoria que recebe e agregando novos 
tempos de contribuição juntamente com a 
idade atual, obter uma nova, mais vantajosa, 
seja em mesmo regime previdenciário ou  em 
regime diverso. 

A falta de amparo legal sobre o tema fez 
com que este instituto fosse levantado pela 
doutrina e jurisprudência, obrigando dessa 
forma que a sua compreensão fosse realizada 
sob a ótica das disposições legais do sistema 
previdenciário como um todo. 

A consequência é nítida. Surgiram 
muitas divergências e controvérsias acerca da 
possibilidade da desaposentação, da renúncia 
ao benefício, da restituição ou não dos 
proventos recebidos durante a aposentadoria e 
por fim, acerca do posicionamento da 
jurisprudência. 

Tentou-se de modo simples e objetivo 
desenvolver cada tópico dentro de um 
cronograma lógico e coerente, demonstrando 
de modo detalhado os principais elementos 
envolvidos na criação do instituto da 
desaposentação. 

 

Aposentadoria 

Aposentadoria é a prestação 
previdenciária que visa garantir os recursos 
financeiros indispensáveis ao beneficiário e 
seus dependentes quando este não tiver mais 
condições de obtê-los por conta própria, seja 
em razão da idade avançada ou de 
incapacidade permanente para o trabalho.1 

Há, atualmente, quatro modalidades de 
aposentadoria apresentadas pelo Instituto 
Nacional de Seguro Social – INSS, quais sejam: 
aposentadoria por tempo de contribuição; 
aposentadoria por invalidez; aposentadoria por 
idade e a aposentadoria especial.  

Tratando-se da aposentadoria por 
tempo de contribuição, esta modalidade teve 
sua fórmula alterada. A nova regra de cálculo 
do benefício foi estabelecida pela Medida 
Provisória n. 676/2015, aprovada em 07 de 
outubro de 2015. 

A nova regra define que até dezembro 
de 2019, para obter 100% do benefício, sem a 
incidência do fator previdenciário, será 
preciso somar o fator idade  e o tempo de 
contribuição do segurado - a chamada Regra 
85/95 Progressiva. 

Trata-se de uma nova fórmula de 
pontuação que, quando atingida, afasta a 
aplicação do fator previdenciário que diminui 
o valor do benefício a ser percebido. 

Com isso, o tempo mínimo de 
contribuição para o segurado homem passa a 
ser de 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, 
que somado à idade mínima de 60 (sessenta) 
anos, totaliza 95 pontos. Já para mulher, o 

                                                           
1
  HORVATH JÚNIOR, Miguel. Direito Previdenciário. 

5 ed. São Paulo> Quartirer Latin, 2005, p.109. 
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tempo mínimo de contribuição passa a ser de 
30 (trinta) anos de contribuição, somada à 
idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos, 
totalizando 85 pontos. 

Já em se tratando da aposentaria por 
invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n. 
8.213/91, tem-se: 

 

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma 
vez cumprida, quando for o caso, a carência 
exigida, será devida ao segurado que, estando 
ou não em gozo   do   auxílio   doença   for   
considerado   incapaz   e   insuscetível  de 
reabilitação para o exercício de atividade que 
lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nesta condição. 
2 

 

Desse modo, verifica ser irrelevante o 
fato de o segurado já haver recebido o auxílio 
doença. A concessão do benefício dependerá 
da constatação de incapacidade, por meio de 
exame médico-pericial a cargo da Previdência 
Social. 

Se a doença ou lesão do segurado forem 
preexistentes à filiação, o benefício não lhe 
será conferido. Todavia, se a incapacidade for 
decorrente de agravamento da lesão ou doença 
já existente, o benefício será autorizado. Nesse 
caso, caberá à perícia médica investigar. 

Desde a Lei n. 9.032/95, o valor da 
prestação é equivalente a 100% do salário de 
benefício sem a incidência do fator 
previdenciário, pouco importando se a 
incapacidade é decorrente de acidente de 
trabalho ou não. 

Ao se aposentar por invalidez o 
beneficiário deverá se afastar de qualquer e 
toda atividade remunerada, sob pena de perder 
o benefício. 

Outro ponto importante diz respeito ao 
momento em que o benefício torna-se 

                                                           
2
 BRASIL, Lei n. 8.213/91, de 24 de julho de 1991. 

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social e dá outras providências. Brasília, DF, 1991, art. 

42. 

definitivo. Atualmente o regramento legal não 
mais prevê um momento específico, 
dispensando assim, o segurado à realização das 
perícias médicas, as quais extinguiam o 
acompanhamento médico aos 55 anos de 
idade. 

Para o segurado empregado o início do 
benefício inicia a partir do 16º dia do 
afastamento da atividade, ou a partir da data 
de entrada do requerimento se entre o 
afastamento e a entrada do requerimento 
decorrer mais de 30 dias. 

Já para o trabalhador avulso, 
empregado doméstico, trabalhador especial, 
contribuinte individual e o trabalhador 
facultativo o benefício começa a contar da  
data do início da incapacidade ou da data de 
entrada do requerimento se entre ambos 
decorrerem mais de 30 dias. Nesses casos, o 
segurado que necessitar de amparo por tempo 
integral de outra pessoa, a aposentadoria 
poderá ter um acréscimo de 25%. 

A aposentadoria por idade, por sua vez, 
visa garantir a sustentação do filiado e de sua 
família quando sua idade avançada não lhe 
mais permitir continuar trabalhando. 

Nos termos do art. 201, parágrafo 7º, 
inciso II da Constituição Federal 
(1988): 

 

Art. 201. A previdência social será organizada 
sob forma de regime geral, de caráter 
contributivo e de filiação obrigatória, 
observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos 
termos da lei, a: 

§7º É assegurada a aposentadoria no regime 
geral de previdência social, nos termos da lei, 
obedecidas as seguintes condições: 

II – sessenta e cinco anos de idade, se homem, 
e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido 
em cinco anos o limite para os trabalhadores 
rurais de ambos os sexos e para os que 
exerçam suas atividades em regime de 
economia familiar, nestes incluídos o  
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produtor  rural,  o  garimpeiro  e    o pescador 
artesanal.

3
 

 

Ao atingir a idade prevista, a previdência 
resguarda o direito de aposentadoria em 
virtude da redução da capacidade laboral 
acarretada pela idade avançada. 

A carência para a concessão da 
aposentadoria por idade é de 180 contribuições 
mensais para aqueles inscritos a partir da 
vigência da Lei n. 8.213/91 ou a da tabela de 
transição de carência, conforme art. 142 da 
referida Lei, para os filiados até 24.07.1991. 

Para o segurado empregado e o 
doméstico, o benefício pode ser percebido a 
partir da data da saída do empregado, quando 
requerido até 90 dias, após seu desligamento; 
ou a partir da data do requerimento, quando 
não houver o desligamento do empregado. 
Para os demais segurados, o benefício pode ser 
solicitado a partir da data da entrada do 
requerimento. 

O benefício pode ainda ser solicitado 
pela empresa, desde que o empregado tenha 
cumprido as contribuições necessárias, quando 
este completar 70 anos de idade, se homem 
ou, 65 se mulher, a chamada aposentadoria 
compulsória.  

Poderá ainda ser decorrente da 
transformação de aposentadoria por invalidez 
ou auxílio doença, desde que solicitada pelo 
segurado, observado também os critérios 
exigidos para a concessão do benefício. 

E por fim, a aposentadoria especial é 
uma modalidade diferenciada de aposentadoria 
que proporciona a possibilidade de se 
aposentar antes do período previsto ao 
segurado que tiver trabalhado sob condições 
específicas que prejudiquem a saúde ou a 
integridade física. 

Este benefício visa atender segurados 
que são expostos a agentes físicos, químicos e 
biológicos, ou uma combinação destes, acima 

                                                           
3
 BRASIL, Constituição da República Federativa do 

Brasil. Brasília, 05 de outubro de 1988, art. 17. 

dos limites de tolerância aceitos, o que se 
presume produzir a perda da integridade física 
e mental em ritmo acelerado.4 

O benefício foi constituído pela Lei n. 
3.807/60. Em seus artigos, para a concessão do 
benefício, o dispositivo previa a exigência a 
idade mínima de 50 (cinquenta) anos e 15 
(quinze) anos de contribuição, além de cumprir 
o período trabalhado de 15, 20 ou 35 anos, 
conforme atividade profissional. 

Posteriormente, a exigência da idade 
mínima foi revogada pela Lei n. 5.440- A/68, e o 
período de carência modificado para 180 
contribuições mensais, pela Lei  n. 8.213/91. 

Por fim, a publicação da Lei n. 
9.032/95 alterou as Leis n. 8.212 e 8.213 
ambas de 91, proibindo a modificação de 
tempo de serviço comum em especial, 
mantendo-se a conversão do tempo de 
trabalho exercido sob condições especiais 
incomuns. 

Nesta modalidade não há distinção de 
tempo de trabalho para homens e mulheres, 
devendo todos cumprir o mesmo período de 
atividade, para a concessão do benefício. 

A data do início para o benefício segue 
as mesmas regras que para a aposentadoria por 
idade, ou seja, a partir da data da saída do 
empregado, quando requerido até 90 dias, 
após seu desligamento; ou a partir da data do 
requerimento, quando não houver o 
desligamento do empregado. E para os demais 
segurados, a partir da data de entrada do 
requerimento. 

 

Desaposentação 

É prevista pela legislação previdenciária 
a possibilidade de o aposentado voltar à 
trabalhar, e nesta situação, voltar a contribuir 
para a Previdência. Todavia, esta contribuição 
não poderá ser utilizada para o recebimento de 
outra aposentadoria ou benefício, bem como 

                                                           
4
 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito 

Previdenciário. Niterói: Editora Impetus LTDA, 2011. 

p.552. 
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não será permitido a utilização do valor das 
contribuições realizadas após a concessão do 
benefício, para integrar o cálculo da nova 
aposentadoria. 

Daí surge a desaposentação. Criada pela 
doutrina brasileira, a desaposentação é a 
qualificação dada a uma ação que visa o 
desfazimento da aposentadoria adquirida no 
Regime Geral da Previdência Social ou mesmo 
em Regimes Próprios de Previdência de 
Servidores Públicos, com a finalidade de 
possibilitar a obtenção de nova mais vantajosa 
no mesmo ou em outro regime. 

A desaposentação possibilita aos 
segurados que continuaram trabalhando e 
contribuindo para o INSS a obtenção de nova 
aposentadoria, em  melhores condições em 
razão do novo tempo de contribuição. 

Segundo Carlos Alberto de Castro e João 
Batista Lazzari, a desaposentação  é um direito 
ao retorno à atividade remunerada, com o 
desfazimento da aposentadoria por vontade do 
titular para fins de aproveitamento do tempo  
de filiação em contagem para nova 
aposentadoria, no mesmo ou em outro regime 
previdenciário.5 

A desaposentação pode existir em 
qualquer regime previdenciário, contanto que 
tenha como objetivo a melhoria do status 
econômico do associado. O propósito dela é 
deliberar o tempo de contribuição utilizado 
para a aquisição da aposentadoria, de modo 
que este fique livre e desimpedido para 
averbação em outro regime ou  para novo 
benefício no mesmo sistema previdenciário, 
quando o segurado tem tempo  de  
contribuição  posterior  à  aposentação,  em  
virtude  do   prosseguimento laboral.6 

                                                           
5 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João 

Batista. Manual de direito previdenciário. 7. ed. São 

Paulo: LTr, 2006. 

6 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Desaposentação. O 

caminho para uma melhor aposentadoria. 5. ed. 

Niterói/RJ: Impetus, 2011, p.35. 

A falta de norma reguladora dificulta a 
análise do instituto. Todavia, deve-se ter por 
base o que dispõe o art. 181 do Decreto n. 
3.048/99 (RPS): 

 

Art. 181-B. As aposentadorias por idade, 
tempo de contribuição e especial concedidas 
pela previdência social, na forma deste 
Regulamento, são irreversíveis e 
irrenunciáveis. 

Parágrafo único. O segurado pode desistir do 
seu pedido de aposentadoria desde que 
manifeste esta intenção e requeira o 
arquivamento definitivo do pedido antes da 
ocorrência do primeiro de um dos seguintes 
atos: 

I — recebimento do primeiro pagamento do 
benefício; ou 
II — saque do respectivo Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço ou do Programa de 
Integração Social.

7
 

 

Da análise acima, nota-se que as 
aposentadorias por idade, tempo de 
contribuição e especial do Regime Geral da 
Previdência Social são irreversíveis e 
irrenunciáveis, podendo o segurado desistir do 
pedido de aposentadoria antes do recebimento 
do primeiro pagamento, do saque do FGTS ou 
do PIS. 

Aperfeiçoado o ato de aposentadoria, 
nota-se que já não é mais possível a desistência 
ou renúncia ao benefício. Todavia, as 
disposições do instituto acima não permitem 
concluir a impossibilidade da desaposentação. 

De início, porque contém restrição de 
direito que só a lei pode impor. Depois porque, 
a nosso ver, a desaposentação não configura 
renúncia ao benefício. Só seria cabível invocar a 
renúncia se o aposentado simplesmente 
deixasse de receber os proventos, com o que a 
renúncia produziria efeitos ex nunc, ou seja, a 
partir do requerimento. Não é o que ocorre na 
desaposentação, porque o aposentado 

                                                           
7 BRASIL. Decreto n. 3.048, de 06 de maio de 1999. 
Aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá 
outras providências, art. 181 
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pretende fazer cessar um benefício para, 
depois, somar o tempo considerado na sua 
concessão com outros períodos, no mesmo ou 
em outro regime, para fins de obtenção de 
nova aposentadoria.8 

A análise da possibilidade de 
desaposentação abrange a questão do ato 
jurídico perfeito, o qual é normalmente 
indicado como obstáculo à posição dos 
segurados. Isso ocorre porque a aposentadoria 
é consolidada por meio de um ato 
administrativo praticado pelo INSS, que seria 
ato dotado daquela característica.9 

A posição daqueles contrários à 
desaposentação, sobretudo da Autarquia 
Previdenciária, é a de que sua possibilidade 
fere o ato jurídico perfeito e o direito 
adquirido, previsto no inciso XXXVI, do artigo 5º 
da Constituição Federal, o qual determina que a 
lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 
jurídico perfeito e a coisa julgada. 

Entretanto, para Fábio Zambitte 
Ibrahim, sem embargo da necessária garantia 
ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, 
não podem tais prerrogativas constitucionais 
compor impedimentos ao livre exercício do 
direito. A normatização constitucional visa, com 
tais preceitos, assegurar que direitos não sejam 
violados, e não limitar a fruição dos mesmos. O 
entendimento em contrário viola frontalmente 
o que se busca na Lei Maior.10 

A possibilidade do desfazimento do ato 
jurídico perfeito pelo aposentado é direito ou 
não. Se for direito podemos concluir que não 
há “simples conveniência”, mas sim exercício 
de faculdade legal. Ainda, segundo a visão 
relacionada ao desfazimento da aposentadoria, 

                                                           
8
 SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito 

Previdenciário Esquematizado. São Paulo: Editora  

Saraiva, 2011. p.328. 

9 SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Desaposentação: 
Novas Perspectivas Teóricas e Práticas. São Paulo: 
Conceito Editorial, 2011. p. 67/68. 

10 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Desaposentação – O 

Caminho Para Uma Melhor Aposentadoria. 5ª Ed. 

Rio de Janeiro: Impetus, 2011. p. 44. 

não autorizar a desaposentação é favorável e 
útil somente à administração.11 

Sendo assim, não teria fundamento a 
defesa do INSS ao argumentar que por ser um 
benefício concedido mediante ato jurídico 
perfeito, não poderia ser desfeito. Realmente, 
este ato não pode ser modificado, todavia, esta 
impossibilidade é  dirigida ao Estado e não ao 
segurado. 

Os defensores da desaposentação 
argumentam que não existe vedação legal que 
a proíba, pois uma vez ausente essa vedação, 
seria plausível a  desaposentação. 

Todavia, a ausência de previsão legal 
para muitos implica a inviolabilidade jurídica 
desse ato, já que, uma vez se tratando de ato 
da administração pública, este deveria ter 
previsão legal, pois do contrário estaria 
violando o princípio da  legalidade. 

Diz a Constituição Federal (1988), em 
seu artigo 201, § 9º: 

 

Art. 201. A previdência social será organizada 
sob forma de regime geral, de caráter 
contributivo e de filiação obrigatória, 
observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, 
nos termos da lei, a: 

§9º Para efeito de aposentadoria, é 
assegurada a contagem recíproca do tempo 
de contribuição na administração pública e 
na atividade privada, rural e urbana, hipótese 
em que os diversos regimes de previdência 
social se compensarão financeiramente, 
segundo critérios estabelecidos em lei.

12
 

 

Como se nota, a desaposentação não é 
vedada pela Constituição, pelo contrário, é 
assegurada a contagem recíproca do tempo de 
contribuição na administração pública e na 
atividade privada, rural e urbana. 

                                                           
11

 MARTINEZ, Wadimir Novaes. Desaposentação. 4. 

Ed. São Paulo: Ltr, 2011. p. 166. 
12

 BRASIL, Constituição da República Federativa do 

Brasil. Brasília, 05 de outubro de 1988, art. 201. 
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O art. 18, §2º da Lei n. 8.213/9, todavia, 
traz disposição expressamente contrária ao 
mencionar: 

 

Art. 18. §2º. O aposentado pelo Regime 
Geral de Previdência Social – RGPS que 
permanecer em atividade sujeita a este 
Regime, ou a ele retornar,  não  fará  jus  a  
prestação  alguma  da  Previdência  Social      
em decorrência do exercício dessa atividade, 
exceto ao salário família e à reabilitação 
profissional, quando desempregado

13
. 

 

Em contrapartida, para alguns 
doutrinadores, o regulamento do RGPS, 
aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, em seu 
artigo 181-B, parágrafo único, ao conhecer a 
renúncia à aposentadoria voluntária, passou a 
possibilitar de modo restritivo uma forma de 
desaposentação, desde que não tenha 
produzido nenhum efeito financeiro. 

A análise da possibilidade de 
desaposentação abrange, ainda, a questão da 
renúncia ao benefício. Renunciar é abrir mão 
de um direito, ato que não depende da 
aceitação da parte adversa. Quando o 
interessado voluntariamente desiste de seu 
direito, a consequência é a extinção desse 
direito, que não poderá ser readquirido por 
arrependimento. A visão impeditiva de 
arrependimento é inata à renúncia, tal como 
ocorre, por exemplo, com o credor que, no 
curso da ação de cobrança, apresenta  em juízo 
a renúncia ao direito sobre o qual se funda a 
ação e, com esse proceder, declina, enquanto 
parte autora, do direito material avocado na 
exordial.14 

Em se tratando de renúncia, há uma 
grande discussão acerca de sua possibilidade, já 
que o art. 58, § 2º, do Decreto n. 2.172/91 é 

                                                           
13

 BRASIL, Constituição da República Federativa do 

Brasil. Brasília, 05 de outubro de 1988, art. 18, §2º. 
14 ALENCAR, Hermes Arrais. Desaposentação e o 

Instituto da Transformação de Benefícios 

Previdenciários do Regime de Previdência Social. São 

Paulo: Conceito Editorial, 2011. p. 81-82. 

 

autêntico ao corroborar a irreversibilidade e 
irrenunciabilidade das aposentadorias por 
idade, por tempo de serviço e especial. 

Todavia levando-se em conta a 
hierarquia das normas jurídicas, temos a 
Constituição Federal que se encontra no topo, 
seguida pelas Leis Complementares, Leis 
Ordinárias e só então, os Decretos. 

Nesse sentindo, alguns Tribunais têm 
notado tal hierarquia e decidido, conforme 
Tribunal Regional Federal da 1º Região: 

 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. 
RENÚNCIA À APOSENTADORIA ANTERIOR 
COM APROVEITAMENTO DE TEMPO DE 
SERVIÇO POSTERIOR. DEVOLUÇÃO DOS  
VALORES   RECEBIDOS.   DESNECESSIDADE.  1. 

Inexistindo vedação constitucional ou legal, 
revela-se admissível a renúncia à 
aposentadoria, com objetivo de se computar o 
tempo de serviço posterior à obtenção do 
benefício, para fins de concessão de 
aposentadoria mais vantajosa. Precedentes: 
AgRg no REsp 600.419/RS, Rel. Ministro 
HAMILTON  CARVALHIDO,  SEXTA  TURMA,  
julgado  em  29/11/2005, DJ 06/02/2006 p. 
372; AgRg no REsp 926.120/RS, Rel. Ministro 
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 
07/08/2008, DJe 08/09/2008;  TRF-1ª Região 
AC 2002.38.02.002087-0/MG, Rel. 
Desembargador Federal Luiz Gonzaga Barbosa 
Moreira, Primeira Turma, DJ p.15 de 
03/11/2004. Ressalva do entendimento 
pessoal do relator. 2. O entendimento firmado 
na jurisprudência é no sentido de que o ato de 
renunciar à aposentadoria tem efeitos ex 
nunc, não gerando para o segurado o dever de 
restituição dos valores recebidos. 
Precedentes: REsp 557.231/RS, Rel. Ministro 
PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 
08/04/2008, DJe 16/06/2008; TRF- 1ª Região, 
AC 1998.01.00.033479-6/MG, Rel. Juiz Federal 
Manoel José Ferreira Nunes , Pr (conv) imeira 
Turma Suplementar, DJ p.40 de 13/11/2003. 3. 
Apelação e remessa oficial, tida por interposta, 
desprovidas. (TRF-1 - AC: 3819 AM 
2002.32.00.003819-7, Relator: 
DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS OLAVO, 
Data de Julgamento: 09/03/2009,   PRIMEIRA 
TURMA, Data de Publicação: 07/04/2009 e-
DJF1 p.34). 
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Tal entendimento ainda encontra-se 
corroborado por jurisprudência procedida do 
Superior Tribunal de Justiça: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA NO 
REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
DIREITO DE RENÚNCIA. CABIMENTO. 
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
PARA NOVA APOSENTADORIA EM REGIME  
DIVERSO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE 
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. 
EFEITOS EX TUNC DA RENÚNCIA À 
APOSENTADORIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.    A 
renúncia à aposentadoria é perfeitamente 
possível, por ser ela um direito patrimonial 
disponível. Sendo assim, se o segurado pode 
renunciar à aposentadoria, no caso de ser 
indevida a acumulação, inexiste fundamento 
jurídico para o indeferimento da renúncia 
quando ela constituir uma própria 
liberalidade do aposentado. Nesta hipótese, 
revela-se cabível a contagem do respectivo 
tempo de serviço para a obtenção de nova 
aposentadoria, ainda que por outro regime 
de previdência. Caso contrário, o tempo 
trabalhado não seria computado em nenhum 
dos regimes, o que constituiria uma flagrante 
injustiça aos direitos do trabalhador. 2. O ato 
de renunciar ao benefício, conforme também 
já decidido por esta Corte, tem efeitos ex 
tunc e não implica a obrigação de devolução 
das parcelas recebidas, pois, enquanto  
esteve  aposentado,  o  segurado  fez  jus  aos  
seus   proventos.Inexistindo a aludida 
inativação onerosa aos cofres públicos e 
estando a decisão monocrática devidamente 
fundamentada na jurisprudência desta Corte, 
o improvimento do recurso é de rigor. 3. 
Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no 
REsp: 328101 SC 2001/0069856-0, Relator: 
Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
Data de Julgamento: 02/10/2008, T6 - SEXTA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 
20/10/2008).

15
 

 

                                                           
15 Brasil. Superior Tribunal de

 Justiça. REsp 328101 SC. 

Disponível em 

<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp.> 

Acesso em 02/11/2015. 

Desse modo, é nítido quanto a 
possibilidade da renúncia. Entende-se que a 
aposentadoria por ser um direito patrimonial e 
disponível inexiste fundamento  jurídico para o 
indeferimento da renúncia quando ela 
constituir uma própria liberalidade do 
aposentado, cabendo inclusive, a contagem do 
respectivo tempo de serviço para a obtenção 
de nova aposentadoria, ainda que por outro 
regime do sistema previdenciário. 

Diante da omissão da legislação, bem 
como a inexistência de vedação na Constituição 
Federal sobre a possibilidade de o segurado 
renunciar sua aposentadoria, outro ponto 
importante se firma no impasse da 
obrigatoriedade da restituição dos valores até 
então recebidos desde o momento da 
concessão do benefício. 

A restituição de valores recebidos na 
forma de prestações previdenciárias é admitida 
nas hipóteses restritas estabelecidas no artigo 
115 da Lei n. 8.213/91. O rol das situações 
extremadas é taxativo, tendo o legislador eleito 
como viável o desconto em situação na qual o 
segurado tenha recebido benefício 
previdenciário “além do  devido”,  despontando  
na  norma  legal  que,  a  despeito  da      
natureza alimentar, é admissível a devolução 
de valores recebidos, ainda que de boa-fé 
estivesse o segurado.16 

Levando em conta que não há qualquer 
previsão legal que veda a desaposentação, 
alguns autores defendem que os proventos 
recebidos devem ser devolvidos, mesmo tendo 
natureza alimentar. 

Argumentam que de modo contrário, o 
sistema de proteção social será prejudicado 
pela criação de custos não autorizados em lei, 
afrontando, por conseguinte o princípio da 
legalidade e da supremacia do interesse 
público. Afirmam que a devolução dos valores 
recebidos afastaria a alegação de prejuízo 
financeiro para o INSS. 

                                                           
16

 ALENCAR, Hermes Arrais. Desaposentação e o 

Instituto da Transformação de Benefícios 

Previdenciários do Regime de Previdência Social. São 

Paulo: Conceito Editorial, 2011. p. 101. 

https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp
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Outros autores favoráveis a 
desaposentação ainda afirmam que a 
devolução dos proventos é necessária, sob 
pena de se admitir enriquecimento ilícito e 
prejuízo para o sistema previdenciário, onde 
sobrevém o princípio da solidariedade social, 
onde todos pagam para todos. 

Ainda há os que argumentam que, com 
a desaposentação e a posterior reincorporação 
do tempo de serviço antes utilizado para a 
aposentadoria, a Previdência Social seria 
duplamente onerada se não recebesse de volta 
os valores antes pagos ao segurado, já que terá 
de conceder nova aposentadoria futuramente 
ou terá que emitir certidão de tempo de 
contribuição para que o segurado aproveite  o 
período em outro regime previdenciário.17 

Em contrapartida, doutrinadores como 
Carlos Alberto Pereira e João Batista Lazzari 
afirmam ser defensável o entendimento de que 
não há necessidade da devolução dessas 
parcelas, pois, não havendo irregularidade na 
concessão do benefício recebido, não há o que 
ser restituído. Como paradigma podemos 
considerar a reversão, prevista na Lei n. 
8.112/90, que não prevê a devolução dos 
proventos percebidos.18 

Como já comentado, o ato de renúncia, 
como qualquer ato de natureza desconstitutiva 
gera efeito ex nunc, não surtindo efeitos, desse 
modo, para o passado. Todavia, muitos 
magistrados têm sido favoráveis à não 
restituição dos valores recebidos. 

A questão tramitou pelo Supremo 
Tribunal Federal por meio de Recursos 
Extraordinários, o RE n. 381367 que teve 
como relator o ministro Marco Aurélio Mello, 
e os REs n. 661256 e 827833, ambos 

                                                           
17 DUARTE, Mariana Vasques. “Desaposentação e 
revisão do benefício no RGPS”. In: ROCHA, Daniel 

Machado da et al. (Org.). Temas atuais de  Direito  

Previdênciário e  Assistencia     Social. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2003. p. 89 

18 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João 

Batista. Manual de Direito Previdênciário. 7. ed. São 

Paulo: Ltr, 2006. p. 549 

analisados pelo ministro Luis Roberto 
Barroso.  

No recurso RE n. 381367 analisou-se a 
constitucionalidade da Lei n. 9.528/97, a qual 
modificou a Lei n. 8.213/91 que passou a 
prever que o “o aposentado pelo Regime Geral 
de Previdência Social - RGPS que permanecer 
em atividade sujeita a este regime, ou a ele 
retornar, não fará jus a prestação alguma da 
Previdência Social em decorrência do exercício 
dessa atividade, exceto ao salário-família e à 
reabilitação profissional, quando empregado”. 

Já no Recurso Extraordinário - RE n. 
381367, foi tratado matéria constitucional 
similar, em que os autores alegaram que a 
referida norma prevista na Lei n. 9.528/97 
contraria a disposição prevista no art. 201, 
§11º, da Constituição Federal, segundo o qual 
“os ganhos habituais do empregado, a 
qualquer título, serão incorporados ao salário 
para efeito de contribuição previdenciária e 
consequente repercussão em benefícios, nos 
casos e na forma da lei”. 

O caso em pauta começou a ser 
analisado pelo Supremo Tribunal Federal em 
setembro de 2010, quando o ministro Marco 
Aurélio Mello votou a favor do direito. 
Segundo ele, da mesma forma que o 
trabalhador aposentado que retorna à  
atividade possui a prerrogativa de contribuir, a 
Previdência Social por sua vez, tem o dever de 
garantir-lhe novamente os benefícios 
previstos levando em conta as novas 
contribuições realizadas. 

Todavia a questão restou negada. Em 
sessão realizada no dia 26 de outubro de 
2016, o Plenário da Suprema Corte entendeu 
ser inviável o recálculo dos proventos da 
aposentadoria por meio do estatuto da 
desaposentação.  

Por maioria dos votos os ministros 
estabeleceram que somente por meio de lei é 
plausível fixar critérios para que os proventos 
sejam recalculados com base em novas 
contribuições resultantes da permanência ou 
do retorno do aposentado ao mercado de 
trabalho, após a concessão do benefício. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, fica claro que o 
objetivo daqueles que buscaram amparo por 
meio do instituto da desaposentação, era a 
concessão de novo benefício, mais vantajoso 
financeiramente, no mesmo ou em regime 
diverso do qual se encontra beneficiado.  

Todavia, com o julgamento 
desfavorável da Suprema Corte, o impacto 
para o beneficiário será grande. Além de 
incidir negativamente nos mais de 180 mil 
processos sobrestados - que aguardavam o 
julgamento dos Recursos Extraordinários -, o 
julgamento estabeleceu  ainda que, como 
mencionado, cabe apenas ao Congresso 
Nacional a edição de lei para o provimento da 
desaposentação no ordenamento jurídico, a 
qual ainda não existe. 

Neste ponto, vale lembrar que no final 
do ano de 2015 tramitou pelo Congresso, lei 
que regulamentava a matéria, mas que ao 
chegar para sanção do então, Presidente 
Michel Temer, restou vetada. E o motivo é 
evidente. A possibilidade de obtenção de nova 
aposentadoria, mais vantajosa 
financeiramente, poderá acarretar um défict 
bilionário aos cofres da Previdência Social.  

Já para os beneficiários que tiveram 
decisão favorável à desaposentação, a grande 
preocupação agora, é se o STF determinará a 
devolução ou não, dos valores percebidos por 
estes. A questão ficou para ser respondida na 
publicação do Acórdão, o qual até o momento 
não foi publicado.  

Levando-se em conta todas as decisões 
até aqui proferidas e verificando que estas 
restaram favoráveis à Administração Pública, é 
muito provável que o STF determine a 
devolução de tais valores, mesmo que a 
questão resulte no rompimento da linha que 
vem adotando; a chamada modulação de 
efeitos de suas decisões.  

Até o momento, tem prevalecido o 
entendimento de que os efeitos de uma 
decisão têm alcance somente para o futuro, 

para que desse modo, não violem os princípios 
da confiança e da segurança jurídica, ambos 
essenciais ao Estado Democrático de Direito.  
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