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RESUMO 

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso destina-se a analisar e refletir sobre o instituto da 

desaposentação e os aspectos controversos que podem ser notados pela decisão do Supremo 

Tribunal Federal acerca da temática. A desaposentação foi uma construção jurisprudencial que 

afetou milhares de aposentados. Sem dúvida, é notório que, apesar de já pacificado pelo STF, 

o instituto ainda sim merece ser discutido academicamente, por se tratar de matéria de grande 

relevância social. Nesse sentido, será analisado de forma lógica e didática os efeitos e 

implicações sociais da decisão do Supremo sobre a tese, além de seus aspectos jurídicos e 

econômicos. No tocante a metodologia, parte-se de uma abordagem voltada para forma 

qualitativa, por meio de pesquisa exploratória, com os métodos hipotético-dedutivos e 

dialéticos. Serão também demonstrados os principais resultados, as seguintes conclusões e as 

possíveis soluções para a temática em comento.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A desaposentação nasceu a partir da construção da jurisprudência e seu instituto pode 

ser definido como uma forma de renúncia à aposentadoria já adquirida, por vontade do titular, 

tanto no Regime Geral da Previdência Social, quanto nos Regimes Próprios da Previdência de 

Servidores públicos, com escopo privativo de adquirir benefício mais vantajoso em relação à 

aposentadoria anterior (IBRAHIM, 2015). 

A Previdência Social é uma das entidades jurídicas que mais vem sofrendo 

transformações ao decorrer do tempo, visando sempre a melhora e o desenvolvimento de seus 

sistemas. Neste cenário, a desaposentação surgiu como uma forma de escopo aos aposentados 

ativos no mercado de trabalho, uma vez que estes são obrigados a contribuir para seus 

respectivos regimes sem que haja contraprestação de benefícios. 

Nesta esteira, é imprescindível analisar os contornos e reflexos da desaposentação no 

Brasil, seus argumentos e seus impactos sociais, haja vista que cada vez mais tem crescido a 

expetativa de vida do brasileiro, o que faz com que o número de pessoas com idade elevada 

cresça cada vez mais, tornando fascinante a apreciação desta tese, uma vez que o Direito deve 

proteger os idosos com celeridade e vigilância. 

Contudo, desde o advento da desaposentação, o tema em questão tem sido 

controvertido tanto na doutrina quanto na jurisprudência brasileira. Essas divergências são 

decorrentes de diferentes compreensões acerca da possível aplicação ou não do instituto na 

esfera da Previdência Social. Eis que, em 2016 o Supremo Tribunal Federal resolve fixar 

posicionamento e negar a desaposentação através do recurso extraordinário sobre o caso.  

Não obstante o entendimento do Supremo, e considerando ainda a possível modulação 

de efeitos, o presente trabalho tem como um de seus desígnios, a reflexão sobre a realidade de 

milhares de aposentados que continuam trabalhando e contribuindo ao sistema, sem, no entanto, 

receberem qualquer tipo de contraprestação pelas contribuições vertidas. Isto porque, a 

Previdência Social, por ser um sistema contributivo necessariamente deve retribuir pelas 

contribuições recebidas. 

Diante disso, indaga-se o problema: a atual posição adotada pelo STF após o 

julgamento da demanda, foi efetivamente a mais apropriada levando em consideração o 

sopesamento entre a atual momento da Previdência Social contrastado com a realidade fática e 

social contemporânea dos segurados? 

Ante o exposto, adotamos necessariamente duas hipóteses passíveis de investigação. 

A primeira, aproxima-se com o entendimento supramencionado fixado pelo STF, a aplicação 
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judicial da desaposentação violaria o Princípio da Legalidade bem como o Princípio da 

Solidariedade, por consequência, cabendo exclusivamente ao legislador criar normas para o 

instituto. 

Em outro sentido, a segunda hipótese associa-se à proibição da desaposentação a 

questões meramente econômicas e atuariais, uma vez que na atual conjuntura nacional a cada 

ano que se exaure, a Previdência Social tem registrado déficits em seu balanço financeiro. Por 

conseguinte, o Estado por ser responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários, tem 

adotado como alternativa a emissão de Títulos da Dívida Pública com o escopo de capitalizar 

recursos para pagar sanar benefícios. À vista disso, uma das formas encontradas para ajudar 

conter a crise, se deu com a vedação da possibilidade de desaposentar-se, pois na ótica do STF, 

a permissão do instituto por via judicial e sem prévia regulamentação específica, poderia 

aumentar o déficit previdenciário. 

Isto posto, quanto ao recorte temático, o objetivo desta pesquisa consistirá em analisar, 

de forma lógica e didática, o instituto doutrinário da desaposentação conjuntamente com o RE 

661.256, julgado pelo STF em 2016, para observar seus efeitos e implicações sociais causadas, 

com escopo de adotar determinado posicionamento sobre a controvérsia que será apreciada. 

Ademais, incialmente será objeto de pesquisa, a análise doutrinária, da Constituição 

Federal de 1988 e da Lei nº 8213/91, não obstante a apreciação de outros dispositivos legais, 

caso entenda-se necessário. 

No tocante a metodologia da presente pesquisa, partiremos para uma abordagem 

voltada para a forma qualitativa por meio de pesquisa exploratória. Em relação a utilização dos 

métodos, serão o hipotético-dedutivo e o dialético. Por fim, quanto as técnicas de pesquisa serão 

a pesquisa bibliográfica e documental. 

Para tanto, a presente monografia será metodologicamente dividida em 

aproximadamente 5 capítulos, sendo o primeiro esta própria introdução acerca da temática. No 

segundo capítulo, o estudo fará um delineamento relativo à organização da Seguridade Social, 

seus regimes e benefícios, de forma que se possa entender em qual contexto do Direito 

Previdenciário se encaixa a desaposentação. No terceiro capítulo, conceituaremos a 

desaposentação e confrontaremos os argumentos contrários e favoráveis ao tema central. Ainda 

nessas linhas, será examinado os entendimentos consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça 

e Supremo Tribunal Federal, seus efeitos e repercussões sociais. No quarto capítulo, será dado 

enfoque a questões econômicas, atuariais, a necessidade ou não de devolver parcelas para 

hipoteticamente requerer a desaposentação, bem como apresentar possíveis soluções para o 

caso em comento. Finalmente, o quinto e último capítulo concluiremos o estudo e serão 
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apresentadas as considerações finais a respeito da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A ORGANIZAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL 
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No presente capítulo será feita uma breve análise acerca da organização do sistema de 

Seguridade Social, com a finalidade de contextualizar e localizar o cenário em que se insere a 

Previdência Social Brasileira. 

A Seguridade Social, está diretamente ligada ao papel do Estado em face a proteção 

dos seres humanos, trata-se um modelo global dividido em 3 vertentes. Prevista nos artigos 193 

e 194 da Constituição da República (1988), visa proteger indistintamente de forma universal e 

abrangente, todos aqueles que dela necessitarem. Dentre elas, são espécies que derivam do 

gênero supramencionado, a Assistência Social, a Saúde e a Previdência Social, esta última, será 

instituto de suma importância para esta pesquisa. 

A Assistência Social irá tratar de acolher os hipossuficientes, destinando benefícios a 

pessoas que nunca contribuíram para a Seguridade Social (MARTINS, 2015). Nesse sentido, o 

Estado tem responsabilidade de prestar de forma gratuita aos comprovadamente necessitados, 

como por exemplo deficientes e idosos que não possuem condições financeiras ou familiares 

que possam arcar com sua subsistência. 

A Saúde, prevista no art. 196 da Constituição Federal (1988) é um direito de todos os 

indivíduos e dever do Estado, que mediante políticas públicas deve visar à redução do risco de 

doenças e possibilitar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, 

proteção e recuperação. 

Nessa acepção, infere-se que o acesso à saúde é amplo, sendo um direito de todos e 

dever do Estado. Atualmente, a da saúde é ser descentralizada. A ideia da saúde é ser 

descentralizada, sendo as competências delegadas aos Estados e Municípios. Ou seja, a União 

transfere recursos para que os demais entes federativos implementem o sistema nos Estados e 

Municípios. 

Por fim, a Previdência Social, objeto principal deste estudo, consiste em um seguro 

obrigatório e contributivo, gerido pelo Estado que visa garantir a subsistência dos segurados e 

seus dependentes diante dos iminentes riscos sociais.  

Nesta linha, Castro e Lazzari (2012), afirmam que a Previdência Social é um sistema 

contributivo pelo qual, as pessoas vinculadas a atividades laborativas e seus dependentes ficam 

protegidas de adversidades, como por exemplo: a doenças, acidentes de trabalho, idade 

avançada, invalidez, desemprego involuntário e até mesmo a morte, e também nos casos 

maternidade, adoção e reclusão, mediante a prestação de benefícios previdenciários. 

 

2.1 Os Regimes Previdenciários Brasileiros 
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Atualmente, o sistema previdenciário nacional é composto pelo Regime Geral da 

Previdência Social (RGPS), pelos Regimes Próprios da Previdência Social (RPPS) e pelo 

Regime Previdenciário Complementar. 

O Regime Geral da Previdência Social (RGPS) é o mais abrangente dos três 

supramencionados. Está previsto nos artigos 201 e 202 da Constituição da República, sendo 

regido pelas Leis 8212/91 e 8213/91. É um modelo de repartição simples1, público e 

obrigatório, administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que engloba tanto 

os trabalhadores em geral do setor privado, como também os funcionários públicos celetistas, 

todos titulares de relação de emprego regida pela Consolidação da Leis do Trabalho (CLT). 

Nesse sentido, Reinhold Stephanes: 

 

Principal regime previdenciário na ordem interna, o RGPS abrange obrigatoriamente 

todos os trabalhadores da iniciativa privada, ou seja: os trabalhadores que possuem 

relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (empregados 

urbanos, mesmo os que estejam prestando serviço a entidades paraestatais, os 

aprendizes e os temporários), pela Lei Complementar n. 150/2015 (empregados 

domésticos); e pela Lei n. 5.889/1973 (empregados rurais) os trabalhadores 

autônomos, eventuais ou não; os empresários, empresários individuais e 

microempreendedores individuais ou sócios de empresas e prestadores de serviços 

remunerados por “pro labore”; trabalhadores avulsos; pequenos produtores rurais e 
pescadores artesanais trabalhando em regime de economia familiar; e outras 

categorias de trabalhadores, como garimpeiros, empregados de organismos 

internacionais, sacerdotes etc. Segundo estudos, atinge cerca de 86% da população 

brasileira amparada por algum regime de previdência (STEPHANES, 1998, p. 34). 

  

Em outro viés, os Regimes Próprios da Previdência Social (RPPS) abrangem os 

servidores públicos estatutários e os militares. São modelos de repartição simples, públicos e 

obrigatórios em níveis federal, estadual e municipal. 

Ademais, é importante ressaltar que os servidores públicos vinculados ao RPPS devem 

seguir regras gerais provenientes de leis específicas. Outro ponto importante que diferencia o 

RGPS do RPPS consiste na competência atribuída aos entes federativos supracitados. No 

primeiro caso, trata-se de competência exclusiva da União para legislar e administrar. 

Diferentemente do segundo caso, sendo admitido a competência Estadual e Municipal 

(IBRAHIM, 2015). 

Ainda nesse sentido, Fábio Zambitte Ibrahim primorosamente versa sobre os 

 
1 “No regime de repartição, os segurados contribuem para um fundo único, responsável pelo pagamento de todos 

os beneficiários do sistema. Dentro desse regime, há o conhecido pacto intergeracional, isto é, os trabalhadores 

de hoje custeiam os benefícios dos aposentados atuais, dentro do mesmo exercício” (IBRAHIM, 2015, p. 40).  
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regramentos e diretrizes em que os Regimes Próprios da Previdência Social devem obedecer, 

isto posto: 

 

A organização dos regimes próprios de previdência dos servidores deve seguir as 

regras gerais da Lei nº 9.717 /98, com as alterações da MP nº 2.187-13/01 e Lei nº 1 

0.887 /04, havendo regulamentação administrativa pela Portarias M PS nº 402/2008 e 

403/2 0 08. Já o funcionamento do regime previdenciário dos militares segue as 

diretrizes da Lei nº 6.880/80, com as alterações da Lei nº 10.416/02 e MP nº 2.215-

10/01 (a pensão militar para os dependentes tem normatização própria na Lei nº 3 
.765/60). O fundamento constitucional dos regimes próprios de servidores está no art. 

40 da Constituição, enquanto dos militares é previsto no art. 142, X, da Constituição 

(IBRAHIM, 2015, p. 33).  

 

Visto os dois regimes públicos supramencionados, passemos agora ao último. 

Conhecido como Regime Previdenciário Complementar, este modelo diferentemente do RGPS 

e do RPPS possui natureza de capitalização, privada e opcional. Além disso, sua administração 

é realizada por fundos de pensão, fiscalizados pelos Ministérios da Fazenda e da Previdência, 

podendo estes, serem abertos ou fechados.  

Os fundos abertos seguem um formato facultativo em que qualquer pessoa, mediante 

própria autonomia da vontade pode realizar sua adesão. Já os fundos fechados são exclusivos, 

ou seja, apenas algumas pessoas que cumprirem certos requisitos podem fazer parte, como por 

exemplo, a Fundação Forluminas de Seguridade Social (FORLUZ), exclusiva para 

trabalhadores da Cemig. Nesta linha, Castro e Lazzari: 

 

Neste regime complementar, utiliza-se para a pessoa do segurado, associado ou 

beneficiário o termo “participante” ou “assistido”. Para que um indivíduo se torne 

participante de um plano previdenciário de entidade fechada de previdência privada 

há́ necessidade de que preencha os requisitos exigidos pela entidade, geralmente, a 

vinculação a um empregador (empresa); já́ para ingressar num plano de entidade 

aberta, basta a adesão voluntária a ele, não havendo necessidade de vinculação a um 

empregador (art. 8º, inciso I, da Lei Complementar n. 109). Assistido é o participante 

ou seu beneficiário que estejam fruindo benefício de prestação continuada referente 
aos planos de previdência complementar (art. 8º, II, da Lei Complementar n. 109) 

(CASTRO; LAZZARI, 2017, p. 97). 

 

Finalmente, após a conclusão da não obrigatoriedade de adesão neste tipo de regime, 

infere-se que ao indivíduo cabe ou não se decidir pela contribuição a algum fundo de 

previdência complementar. 
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2.2 Tipos de Aposentadoria 

 

Para melhor compreensão do tema principal em comento, é imprescindível entender 

as espécies de aposentadorias presentes no Regime Geral de Previdência Social. Sérgio Pinto 

Martins, afirma de forma clara e objetiva que “a aposentadoria visa substituir o salário ou a 

renda que o trabalhador tinha quando estava trabalhando” (MARTINS, 2015, p. 345). 

Ainda nesse sentido, as aposentadorias se dividem em compulsórias e voluntárias. A 

primeira, como o próprio nome expõe, obriga o contribuinte a se aposentar quando atinge uma 

certa idade, ocorrem normalmente no serviço público, quando o servidor completa 70 anos. 

Contrariamente ao segundo caso, este depende da autonomia da vontade do segurado para 

requerer o benefício, como por exemplo a aposentadoria por tempo de contribuição 

(MARTINS, 2015). 

Isto posto, na presente pesquisa, trabalharemos de forma sucinta os 4 tipos de 

aposentadoria, dentre eles: I) aposentadoria por tempo de contribuição; II) aposentadoria por 

idade; III) aposentadoria especial; IV) aposentadoria por invalidez. 

 

2.2.1 Aposentadoria por Tempo de Contribuição 

 

O instituto da aposentadoria por tempo contribuição se encontra fundamentada na Lei 

nº 8.213/91, artigos 52 a 56 e no Regulamento da Previdência Social nos artigos 56 a 63. 

Importante ressaltar que o instituto a ser comentado, merece atenção no tocante ao seu 

desenvolvimento histórico.  

Isto posto, anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional nº 20, de 12 de 

maio de 1998, a aposentadoria por tempo de contribuição era nominada de aposentadoria por 

tempo de serviço. De acordo com Fábio Zambitte Ibrahim, “o objetivo desta mudança foi 

adotar, de forma definitiva, o aspecto contributivo no regime previdenciário” (IBRAHIM, 2015, 

p. 608). 

A ideia da mudança, ocorreu devido ao fato de que tradicionalmente, a Previdência 

Social costumava contar períodos de trabalho ou estudo como tempo de serviço, mesmo quando 

o segurado não efetuava nenhuma contribuição ao sistema. Consequentemente, esse tipo de 

prática muitas vezes ameaça o equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência, fazendo com que 

a necessidade de mudança se tornasse algo indispensável para a boa saúde do RGPS. Ademais, 

dentre estas mudanças, também vale destacar a extinção da contagem de tempo fictício e da 

aposentadoria por tempo de serviço proporcional (IBRAHIM, 2015). 
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Ainda nesse sentido, Ibrahim crítica a atual configuração do benefício, uma vez que 

entende que no cenário contemporâneo, os indivíduos conseguem aposentar em idades 

relativamente inferiores em comparação a crescente expectativa de vida do ser humano. Nesta 

lógica, a ideia básica da previdência ser considerada como um seguro social acaba desvirtuando 

a ideia principal de solidariedade (IBRAHIM, 2015) 

Entende-se como tempo de contribuição, o lapso temporal volvido entre datas, desde 

a admissão do empregado na empresa ou do início de atividade laborativa ligada à Previdência 

Social, até́ a dispensa, demissão ou interrupção da atividade, descontados os períodos legais 

estabelecidos, como por exemplo, a suspensão do contrato de trabalho (IBRAHIM, 2015).  

No que concerne aos requisitos deste benefício, o homem deve possuir 35 anos de 

contribuição e a mulher 30, sendo incluso em ambos os casos, período de carência de 180 

contribuições mensais. Outro ponto importante, remete a não aplicabilidade do requisito idade 

neste caso, ou seja, desde que o segurado cumpra as condições acima expostas, não há idade 

mínima para que seja concedida a aposentadoria por tempo de contribuição. 

Para os professores que comprovem dedicação exclusiva à função de magistério na 

educação infantil, nos ensinos médio e fundamental, possuem redução de 5 anos, ou seja, os 

professores 30 anos e as professoras 25 respectivamente. Vale lembrar que essa redução não se 

aplica a professores universitários, conforme afirma o artigo 56 da Lei nº 8213/91. 

 

2.2.2 Aposentadoria por Idade 

 

A aposentadoria por idade é um dos benefícios previdenciários mais conhecidos e está 

fundamentada nos artigos 201, § 7º, II da Constituição Federal de 1988 e nos artigos 48 a 51 

Lei nº 8213/91. 

O artigo 48 caput da Lei nº 8213/91, diz que em regra, a aposentadoria por idade será 

devida ao segurado que tendo cumprido o período de carência de 180 contribuições mensais, e 

completar 65 anos de idade, se homem, e 60 anos no caso das mulheres, caracterizam os 

requisitos básicos para obter este benefício. Nessa lógica, também é importante ressaltar, que 

possuir qualidade de segurado não é requisito obrigatório para o tipo de benefício em comento. 

Nesse segmento: 

 

(...) a Lei nº 1 0.666/03 excluiu a perda da qualidade de segurado para a aposentadoria 

por idade para aqueles que já tenham, no mínimo, a carência do benefício cumprida. 

É extensão claramente inconstitucional, pois alarga o direito ao benefício, sem 

previsão de fonte de custeio respectiva (art. 195, § 5º, da CRFB/88), mas que 
dificilmente será assim declarada pelos Tribunais. De acordo com esta nova regra, o 
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segurado que tenha trabalhado e contribuído, por exemplo, dos 20 aos 35 anos de 

idade, já tem assegurada sua aposentadoria por idade, quando atingir 65 anos, mesmo 

que não exerça qualquer atividade remunerada entre 35 e 65 anos de idade 

(IBRAHIM, 2015, p. 599). 

 

Ademais, o art. 48, §1º da Lei nº 8213/91 trata a respeito da redução de 5 anos cinco 

anos no caso de trabalhadores rurais, ou seja, para os segurados homens, a idade passa a ser de 

60 anos e para as mulheres 55. 

A justificativa do legislador em oferecer prazo diferenciado ao rural se atribui a maior 

penosidade do trabalho, visto que o segurado labora em ambiente aberto, sujeitando-se ao sol, 

a chuva e ao frio. Consequentemente, ao longo do tempo, o trabalhador se desgastaria mais em 

comparação ao urbano (MARTINS, 2015). 

Fábio Zambitte Ibrahim faz uma importante consideração que merece ser esclarecida, 

afirmando que “cumpre lembrar que a aposentadoria reduzida para os professores é a por tempo 

de contribuição, e não por idade. Aqui são os trabalhadores rurais, além das mulheres, que têm 

a redução” (IBRAHIM, 2015, p. 598). 

Em relação ao cálculo do valor “a aposentadoria por idade terá valor equivalente a 

70% do salário-de-benefício, mais 1 % a cada grupo de 12 (doze) contribuições mensais, até o 

máximo de 30%, totalizando 100%, com a aplicação facultativa do fator previdenciário” 

(IBRAHIM, 2015, p. 600). A título de exemplo: 

 

O segurado empregado, homem, que tenha começado a trabalhar aos 50 anos poderá, 

aos 65 anos, após 15 (quinze) anos de atividade contínua, aposentar-se por idade. 

Neste caso, seu benefício será de 70% + 15% (15 anos de contribuição) = 85% do 

salário-de-benefício (IBRAHIM, 2015, p. 600). 

 

Por fim, é importante ressaltar que o cálculo em nenhuma hipótese poderá resultar em 

pagamento inferior ao salário mínimo vigente. Caso venha a ocorrer, o INSS terá que garantir 

o pagamento de 100% do salário mínimo, para que não haja violação do artigo 2º, VI da Lei nº 

8213/91 que diz que o valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário-de-

contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não será inferior ao do salário mínimo”. 

 

 

 

 

2.2.3 Aposentadoria Especial 
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Previsto no artigo 57 da Lei nº 8213/91, a aposentadoria especial é aquela destinada a 

segurados que durante o período de trabalho, sejam expostos de maneira permanente a agentes 

nocivos químicos, físicos e biológicos, em ambiente insalubre, responsáveis por afetar a saúde 

do trabalhador. Isto posto, Fábio Zambitte Ibrahim: 

 

É benefício concedido em razão das condições particulares em que é executado. Em 
acepção mais ampla, a menção a benefícios especiais traduz as prestações, 

especialmente aposentadorias, concedidas a pessoas ou categorias próprias, o que 

incluiria, atualmente, a jubilação antecipada de professores de ensino fundamental e 

médio, trabalhadores rurais, mulheres e deficientes físicos, todos previstos no art. 201 

da Constituição (IBRAHIM, 2015, p. 622). 

 

Nessa perspectiva, percebe-se que essa espécie de benefício especial se relaciona a um 

contexto em que o trabalhador ao realizar suas atividades, não encontra um ambiente salubre, 

o que em nosso ver, como forma de compensação, justifica a escolha do legislador em diminuir 

o tempo de contribuição para estes casos específicos. 

Dentre os requisitos para este tipo de benefício, entende-se que o empregado deve 

praticar atividade especial. No passado, a título de exemplo, era comum um engenheiro de 

minas que definitivamente nunca entrou em uma mina, beneficiar-se da aposentadoria especial, 

consequentemente, aposentando-se em pouco tempo. Todavia, após o ano de 1995, a categoria 

profissional do trabalhador passou a ser irrelevante, sendo necessário apenas a comprovação da 

exposição permanente ao agente nocivo (IBRAHIM, 2015). 

Em relação à efetiva exposição aos agentes nocivos, Fábio Zambitte Ibrahim explica 

sobre a correta configuração do requisito de “exposição permanente” aos agentes prejudiciais 

químico, físicos e biológicos: 

 

O segurado deverá comprovar a efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, 

físicos, biológicos ou à associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade 
física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício. A exposição 

eventual, ao contrário da regulamentação pretérita, pode ser capaz de gerar direito à 

aposentação especial, dependendo do grau de concentração do agente nocivo, embora 

esta não seja a situação mais comum. Por óbvio, o entendimento da exposição 

permanente não implica configurar -se a manutenção contínua da nocividade, a todo 

o momento, durante todo o tempo. Ainda que existam pequenos períodos de tempo, 

durante a jornada, em que não exista a exposição direta, sendo tal variação inerente à 

atividade, de modo regular, estará configurada a exposição permanente (IBRAHIM, 

2015, p. 624).  

 

Isto posto, podemos concluir que a mera exposição a agentes nocivos de maneira 

intermitente ou de forma ocasional não geram direito a aposentadoria especial, conforme 

fundamenta o artigo 57, §3º da Lei nº 8213/91. 
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Ainda nessa acepção, o INSS exige para efeitos de comprovação, que o segurado 

efetivamente exposto aos agentes nocivos preencha um formulário chamado de Perfil 

Profissiográfico Previdenciário (PPP). Este, será emitido pelo empregador, com base em laudo 

técnico de condições do ambiente de trabalho, emitido normalmente por um engenheiro de 

segurança do trabalho ou um médico do trabalho (IBRAHIM, 2015). 

Os requisitos restantes, além da já mencionada prática permanente de atividade 

especial, consistem no cumprimento do período de carência de 180 contribuições mensais para 

os segurados inscritos após 24/07/1991 e o cumprimento do trabalho em condições prejudiciais 

à saúde ou à integridade física, por 15, 20 ou 25 anos, conforme o anexo IV do Regulamento 

da Previdência Social (RPS). 

Por fim, conforme dita o artigo 57, §1º, da Lei nº 8.213/91, o cálculo deste benefício 

obedecerá a mesma forma de cálculo aposentadoria por tempo de contribuição, porém, a média 

dos salários de contribuição será sempre de 100% (cem por cento), visto que este benefício 

encontra-se livre da aplicação do Fator Previdenciário2. 

 

2.2.4 Aposentadoria por Invalidez 

 

A aposentadoria por invalidez é uma espécie de incapacidade, seja ela mental ou física, 

que torna o indivíduo inapto para a realização de sua atividade laborativa. Está prevista nos 

artigos 42 a 47 da Lei nº 8213/91. Nessa linha, Sergio Pinto Martins: 

 

A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de 

auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo o benefício pago 

enquanto permanecer nessa condição (MARTINS, 2015, p. 346). 

 

Importante ressaltar que o fato de o segurado ter percebido ou não auxílio doença, é 

algo irrelevante para que seja concedida esta espécie de aposentadoria. Fábio Zambitte Ibrahim 

(2015) afirma que a concessão do auxílio doença se dá puramente quando a perícia médica 

 
2 “O fator previdenciário, criado pela Lei n. 9.876, de 26.11.1999 (DOU de 29.11.1999), se insere na nova fórmula 

de cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição e da aposentadoria por idade. O 

cálculo do valor do benefício, até́ então feito pela média das últimas 36 contribuições, foi substituído pela média 

dos maiores salários de contribuição de todo o período contributivo, equivalentes a 80% do total de salários de 

contribuição do segurado, multiplicado pelo fator previdenciário. O fator previdenciário leva em conta o tempo de 

contribuição, a idade na data da aposentadoria e o prazo médio durante o qual o benefício deverá ser pago, ou seja, 

a expectativa de sobrevida do segurado. Essa expectativa é definida a partir de tábua completa de mortalidade para 

o total da população brasileira, elaborada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

considerando a média nacional única para ambos os sexos” (CASTRO; LAZZARI, 2017, p. 373).  
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constatar que o beneficiário possa vir a se recuperar das lesões sofridas. Entretanto, caso a 

melhora não ocorra e a perícia conclua que o dano é irreparável para a sua atividade específica 

ou inadaptável para outra, estamos diante de um cenário de aposentadoria por invalidez. 

Salienta-se também, que a aposentadoria por invalidez, apesar de se tratar de 

incapacidade definitiva, não se trata de direito adquirido, pois, se em algum momento, a pessoa 

deixar de ser considerada inválida e recuperar-se de suas lesões, ou caso volte a exercer por 

livre e espontânea vontade qualquer tipo de atividade laborativa, ela deixará de perceber a 

aposentadoria. Ademais, é vedado que o beneficiário realize qualquer tipo de atividade 

laborativa, inclusive as de cunho informal, sob pena de cancelamento do benefício. 

No tocante a renda mensal da aposentadoria por invalidez, de acordo com Martins, 

será de 100% (cem por cento) do salário benefício. “O percentual da renda mensal inicial agora 

é único, não mais sendo dividido em razão do número de contribuições do segurado” 

(MARTINS, 2015, p. 346). 

Outrossim, de acordo com o artigo 45 da Lei nº 8.213/91, caso e a perícia médica 

verifique que o segurado necessite de assistência permanente de outra pessoa, a renda mensal 

do benefício previdenciário percebido será majorada em 25% (vinte e cinco por cento). 

São requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, qualidade de segurado, 

carência de no mínimo 12 (doze) contribuições mensais, somada a aferição de incapacidade 

definitiva total (para a atividade a qual o segurado estava vinculado), e permanente, ou seja, 

sem perspectiva de melhora do quadro.  

Contudo, existem atualmente exceções que dispensam o período de carência, são elas: 

segurado vítima de acidente de trabalho de qualquer natureza; pessoa acometida de alguma das 

doença profissional ou do trabalho; e afecções especificadas em lista elaborada pelos 

Ministérios da Saúde e da Previdência Social a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios 

de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e 

gravidade que mereçam tratamento particularizado, segundo determina o artigo 26 inciso II da 

Lei nº 8.231/91.  

 

 

 

 

3. DESAPOSENTAÇÃO 

 

Desde o advento do instituto da Desaposentação, o tema em questão tem sido 
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controvertido na doutrina e na jurisprudência Brasileira. Essas divergências são decorrentes de 

diferentes posicionamentos acerca da possibilidade da validade ou não deste instituto na esfera 

previdenciária. 

Neste capítulo, abordar-se-á o instituto da desaposentação e suas definições, junto a 

uma breve contextualização histórica, bem como as atuais correntes e entendimentos 

doutrinários acerca da temática e, principalmente, suas implicações na sociedade antes e após 

análise do caso, no RE 661.256 (2016) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que decidiu pela 

inconstitucionalidade da desaposentação. 

 

3.1 Contextualização Histórica da Desaposentação 

 

É de suma importância contextualizar o cenário político econômico Brasileiro o qual 

registrou-se surgimento da Desaposentação. Assim sendo, ano de 1996, tendo em vista a recente 

reforma econômica proposta pelo Plano Real, em 1994, o Brasil encontrava-se em um cenário 

de baixa inflação e estabilidade econômica. Entretanto, para que esta situação fosse atingida, 

uma das soluções encontradas pelo Poder Executivo, abrangeu diretamente o âmbito da 

Previdência Social, executando-se cada vez mais cortes e reduções dos benefícios 

previdenciários oferecidos aos segurados.  

Além disso, adiciona-se neste cenário a implementação da Desvinculação de Receitas 

da União (DRU) em 1999, que, por conseguinte impactou de forma negativa a capitalização 

dos recursos destinado à Seguridade Social, uma vez que parte dos recursos agora poderiam ser 

destinados a outras finalidades interessantes para a Administração pública. 

Desta Forma, estudiosos do Direito Previdenciário começaram a colmatar ideias as 

quais originaram-se a possibilidade de desaposentar, visto que os obstáculos impostos com o 

advento do já mencionado Plano Real e da aprovação Emenda Constitucional nº 20/98, em um 

dos seus dispositivos, vedou a percepção simultânea de mais de uma aposentadoria. Isto fez 

com que os contribuintes incorressem em busca de novas alternativas objetivando a obtenção 

benefícios mais proveitosos, tendo em vista o cenário cada vez mais prejudicial oferecido aos 

segurados (MARTINEZ, 2018). 

Também, nesse sentido, segundo Martinez (2018), para remates históricos, a já 

revogada Lei n. 6.903/81, é considerada o principal marco normativo originário da 

desaposentação, visto que em seu artigo 9º rezava que os juízes temporários naquele tempo 

faziam jus à aposentadoria. Desta forma, poderiam de maneira lícita optar pelo benefício que 

melhor lhe conviesse, cancelando a aposentadoria anterior. Isto posto, podemos perceber que a 
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redação do dispositivo em comento abriu oportunidade para que se interprete extensivamente a 

possibilidade de cancelamento do primeiro benefício já em vigor, em função do recebimento 

de aposentadoria de maior proveito econômico. 

Por conseguinte, o conjunto de fatores supramencionados resultaram no marco inicial 

do desenvolvimento da nova e controversa desaposentação. O mesmo instituto, continuou em 

constante evolução, abarcado pelas contribuições doutrinárias e jurisprudenciais (MARTINEZ, 

2018). 

Paralelamente, durante o período de reformas da Previdência Social causado 

principalmente pela criação da já mencionada EC nº 20/ 1998, milhares de segurados se 

dirigiram ao INSS objetivando requerer suas aposentadorias. Estas pessoas, mesmo com a 

ciência de que poderiam receber benefícios reduzidos por terem optado pela aposentaria 

precoce, não titubearam, tendo em vista que naquele momento, pairava sob o ar medo e 

incerteza decorrente das novas mudanças que futuramente entrariam em vigor. 

Isso culminou em diversas aposentadorias precoces, consequentemente fazendo com 

que diversos dos recém aposentados, aposentados continuassem trabalhando. Porém, de acordo 

com o art. 12 da Lei nº 8213/91, uma vez aposentado pelo RGPS, o trabalhador tem o dever de 

continuar vertendo contribuições, mas ao mesmo tempo, perde diversos direitos, como por 

exemplo o auxílio doença, restando somente os direitos ao salário família, bastante incomum 

para pessoas de idade avançada, e à reabilitação profissional.  

Diante desses fatores, principalmente pelo dever de continuar vertendo contribuições 

sem almejar nenhuma futura contraprestação, os aposentados começaram exponencialmente a 

postular ações judiciais objetivando rever seus benefícios. O segurado deveria renunciar de sua 

primeira aposentadoria e posteriormente constituir uma segunda, levando em conta a inclusão 

das novas contribuições vertidas durante seu período ativo. Nesse sentido:  

 

Concebida pela primeira vez a Desaposentação em 1987, somente no ano de 1996 ela 

despertou o interesse dos profissionais voltados para o Direito Previdenciário. A partir 

de 2005 cresceu extraordinariamente o número de ações na Justiça Federal 

(MARTINEZ, 2018, p. 71). 

 

Ademais, haja vista o aumento dos casos, as causas determinantes são consequências 

de diversos fatores, dentre eles, a extinção do pecúlio pela Lei nº 8870/94, a criação do Fator 

Previdenciário, a redução dos valores pagos às aposentadorias dado o crescente déficit da 

Previdência Social (MARTINEZ, 2018).  

Outrossim, o desenvolvimento da medicina tem sido responsável por melhorar a 
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qualidade e a expectativa de vida, possibilitando mais tempo de atividade laboral. Por fim, a 

inovação doutrinária amplamente divulgada sobre o assunto, levou diversos interessados a 

procurarem o Poder Judiciário com o intuito de conhecer melhor esse instituto (MARTINEZ, 

2018). 

Durante esse período diversas decisões judiciais foram favoráveis à desaposentação e 

inclusive o Superior Tribunal de Justiça em 8 de maio de 2013, em recurso especial de relatoria 

do ministro Herman Benjamin deu procedência para a prática do ato. 

Entretanto, em 2016, o STF em seu Pleno julgou da tese de Repercussão Geral do RE 

661.256/SC que culminou na interrupção da aplicação da desaposentação, com principal 

fundamento de ausência de previsão legal do benefício em discussão, tornando assim a prática 

da desaposentação inviável por violar o Princípio da Legalidade. 

Vale ressaltar que por ser uma questão bastante controvertida, a desaposentação 

interessou a diversos parlamentares. Nesse sentido, anteriormente a decisão do STF, diversos 

projetos de lei foram elaborados, como por exemplo o projeto nº 1.168/11, apensado ao Projeto 

de Lei n. 5.688/09 que visava modificar os arts. 18, 37-A, 54 e 96 da lei que dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social (PBPS), porém, nenhum deles alcançou êxito. 

Ademais, no atual contexto, mesmo com o entendimento já pacificado pelo STF 

(2016), a temática ainda encontra-se longe de ser esgotada em fins de discussões acadêmicas, 

vez que quase não há relação de comutatividade entre o aposentado ativo e a Previdência Social. 

Isto porque, suas contribuições vertidas são estritamente destinadas à Seguridade Social e o 

aposentado não é beneficiado em momento algum por seus esforços em contribuir por exemplo, 

ao INSS. 

Nesse segmento, o cenário da Desaposentação ganhou força em meio às dificuldades 

enfrentadas pelos aposentados, como por exemplo a diminuição a médio prazo de suas 

aposentadorias devido ao baixo reajuste anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC) vez que, normalmente percebe reajuste inferior ao salário mínimo. E como os preços 

do mercado são baseados nele, anualmente o aposentado termina economicamente defasado. 

Diversas são as correntes favoráveis e contrárias a respeito da temática. Nesse sentido, 

será de importante contribuição abordar posteriormente nessa monografia, sem intenção de 

esgotar a temática, alguns dos argumentos e posições atuais a respeito da problemática 

levantada. 

 

3.2 Conceito 
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O envelhecimento da população brasileira trouxe várias consequências em matérias 

jurídicas, principalmente no âmbito previdenciário. A aposentadoria é uma forma de fazer com 

que o segurado, após anos de contribuições possa finalmente gozar de seu ócio. Entretanto, no 

atual cenário, as pessoas que ao longo da vida não realizaram um planejamento financeiro 

adequado, estão cada vez mais distantes de alcançarem o tão sonhado descanso.  

Nessa esteira, a desaposentação pode ser conceituada quando um segurado já 

aposentado, tanto do RGPS quanto do RPPS, renuncia a sua aposentadoria já concedida a fim 

obter uma nova a partir do recalculo de seu benefício previdenciário, levando-se em conta todos 

os recolhimentos efetuados durante o período que o aposentado continuou laborando. Ou seja, 

nada mais é do que a renúncia do benefício inicial para que o segurado futuramente possa gozar 

de uma nova aposentadoria com melhores condições, dado que durante esse período o 

aposentado continuou vertendo contribuições. 

Isto posto, o renomado professor Fábio Zambitte Ibrahim traz seus ensinamentos na 

seguinte forma: 

 

A desaposentação é definida como a reversão da aposentadoria obtida no Regime 

Geral de Previdência Social, ou mesmo em Regimes Próprios de Previdência de 

Servidores Públicos, com o objetivo exclusivo de possibilitar a aquisição de benefício 

mais vantajoso no mesmo ou em outro regime previdenciário. Tal vontade surge, 

frequentemente, com a continuidade laborativa da pessoa jubilada, a qual pretende, 
em razão das contribuições vertidas após a aposentação, obter novo benefício, em 

melhores condições, em razão do novo tempo contributivo (IBRAHIM, 2015, p. 724). 

 

Ainda nesse sentido, Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari entendem 

a desaposentação da seguinte forma: 

 

Em contraposição à aposentadoria, que é o direito do segurado à inatividade 

remunerada, a desaposentação pode ser conceituada como sendo o ato de 

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, em regra por ter permanecido em atividade laborativa (e 

contribuindo obrigatoriamente, portanto) após a concessão daquela primeira 

aposentadoria (CASTRO; LAZZARI, 2017, p. 483). 

  

Também é notória a conceituação de Wladimir Novaes Martinez: 

 

Ela representa uma renúncia expressa, oficial e formal por parte do jubilado que está 

recebendo um benefício legitimamente concedido, com a preservação do tempo de 

contribuição (que é indisponível), para cessar a manutenção desse primeiro benefício 

e ser requerido outro, no mesmo regime ou num outro regime de previdência social. 

Filosoficamente, ela pretende que ninguém, em hipótese alguma, seja prejudicado 

(MARTINEZ, 2018, p.184). 
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Destarte, após a breve conceituação deste instituto, em tópico futuro, será discutido a 

questão que envolve a possibilidade ou não do aposentado promover a renúncia da sua 

aposentadoria. 

 

3.3 Por que os Idosos Aposentados Voltam a Trabalhar? 

 

O crescimento da população idosa ativa vem aumentando ano após ano. Neste cenário, 

são vários os fatores que podem estimular a volta à ativa desta classe. 

Nessa esteira, a reportagem produzida por Taís Laporta em 11/12/2018 ao site G1, 

afirma que dos idosos já aposentados pelo RGPS, pelo menos 21% continuam laborando de 

acordo com a pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 

de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) (LAPORTA, 2018). 

Também assegura, que a principal causa (47% dos casos) de volta ao trabalho 

relaciona-se à necessidade financeira, ou seja, a aposentadoria em si não é suficiente para a 

subsistência do beneficiário de acordo com seu padrão de vida anterior à época em que 

trabalhava (LAPORTA, 2018). 

Do mesmo modo, é importante ressalvar que, de acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), 74% dos não possuem carteira assinada, isto é, trabalham na 

informalidade além de muitas vezes submetem-se a salários inferiores e sem nenhum benefício 

trabalhista, como por exemplo o não pagamento de férias e décimo terceiro salário. 

Wladimir Novaes Martinez culpa a redução de valores das aposentadorias como uma 

das principais razões determinantes: 

 

O certo é que se constata todo o tempo, nos últimos 20 anos, um desencanto dos 

aposentados com o valor das aposentadorias e certa incompreensão do papel da 

previdência social, identificada com a redução dos seus valores (ainda que isso não 

seja real, pois principalmente o que as minorou vem sendo o alto consumismo 

tecnológico). A insatisfação dos aposentados aumentou significativamente e um 
pedido de revisão de cálculo viria a calhar (MARTINEZ, 2018, p. 71). 

  

Diante disso, percebe-se que o retorno à ativa não ocorre puramente por se sentirem 

aptos e produtivos, e sim, na maioria dos casos pela necessidade de complementar a fonte de 

renda para uma vida mais digna dado que os valores das aposentadorias, em sua grande maioria 

não tem sido suficiente para o custeio destes aposentados. 

Ademais, é de suma importância demonstrar, os benefícios que a desaposentação 

acarretaria aos aposentados que vem sofrendo cada vez mais com defasagens anuais e o 
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aviltamento de suas aposentadorias, tendo em vista as irrisórias atualizações monetárias 

(IBRAHIM, 2011).  

As possibilidades de revisão dos benefícios trariam efeitos imediatos, resultando 

consequentemente em melhores condições dos cidadãos. Além disso, melhoraria e 

movimentaria a economia do país, pois, cria-se um estímulo para que haja contribuição 

previdenciária, uma vez que, o segurado se beneficiaria das contribuições vertidas. Neste 

raciocínio, Fábio Zambitte Ibrahim traz como exemplo o modelo de diversos países como 

Canadá, Espanha e Portugal (IBRAHIM, 2011). 

 

3.4 Correntes Doutrinárias 

 

A tese da desaposentação possui diversas repercussões sociais. Milhares de brasileiros 

já aposentados pelo extinto tempo de serviço, ainda sim encontram-se ativos no mercado de 

trabalho, e ao que tudo indica, poderiam requerer a desaposentação. 

Nessa esteira, a questão supramencionada possui em especial, duas vertentes 

doutrinárias controversas que merecem ser brevemente explicitadas. 

A primeira vertente, liderada por Lorena de Mello Rezende Colnago acompanha o 

caminho que foi entendido pelo STF (2016), sustentando a impossibilidade da desaposentação, 

sendo 3 fundamentos merecedores de destaque, dentre eles: a irrenunciabilidade das 

aposentadorias, o Princípio da Legalidade Positivo com fulcro na Administração Pública e o 

império do ato jurídico perfeito. 

A segunda vertente, por sua vez, postula-se favorável à tese da desaposentação, na 

medida em que as contribuições vertidas do aposentado em atividade possam ser aproveitadas 

para que se possa auferir em novo benefício situação econômica mais vantajosa, otimizando 

assim sua qualidade de vida. Isto posto, é valido ressaltar alguns doutrinadores que integram a 

corrente favorável a Desaposentação, sendo eles: Wladimir Novaes Martinez, Fábio Zambitte 

Ibrahim, Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari. 

 

 

a) Possibilidade de renúncia? 

 

A renúncia representa um instituto jurídico construído pela doutrina que diz respeito 

ao exercício de um direito subjetivo em relação a disponibilidade de algum bem. É uma 

declaração motivada e espontânea que necessita de publicidade administrativa que se constitui 
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em uma vontade de desconstituir alguma ação já concedida (MARTINEZ, 2018). 

Segundo Antônio de Paulo renúncia é: “Ato pelo qual alguém desiste voluntariamente 

de um direito” (DE PAULO, 2002, p. 268 apud MARTINEZ, 2018, p. 44). 

Já Ilídio das Neves afirma que renúncia é “Ato pelo qual o titular de um direito dele 

abdica voluntária e unilateralmente, perecendo, assim, a titularidade ou a faculdade de o 

exercer” (NEVES, 2000, p. 633 apud MARTINEZ, 2018, p. 43). 

Direitos disponíveis são aqueles que o seu titular pode vir a dispor. “A rigor, todos os 

direitos materiais são renunciáveis; a vida é feita de decisões, uso e fruto dos direitos e abandono 

deles (quase sempre na busca de melhores situações). Não deveria ser assim, mas alguns 

abandonam até a existência (MARTINEZ, 2018, p. 45). 

Dada a conceituação doutrinária do instituto da renúncia, no tocante à desaposentação 

existem duas correntes opostas que versam sobre a possibilidade de abdicar da aposentadoria. 

A primeira refere-se à impossibilidade da renúncia. Neste caso, o principal fundamento 

contrário à desaposentação apoia-se nos preceitos do art. 181-B do Decreto nº 3.048/99, 

aduzindo que: “as aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial concedidas pela 

previdência social, na forma deste Regulamento, são irreversíveis e irrenunciáveis” (Grifo 

nosso). Ou seja, após o aperfeiçoamento do ato administrativo que concede a aposentadoria, 

não há mais nada que o se fazer, inexistindo então perspectiva de renúncia. 

Todavia, a segunda corrente se mostra favorável a pretensão da renúncia com os 

seguintes argumentos: 

 

Como instituto técnico previdenciário, a desaposentação é um ato administrativo 

vinculado complexo, envolvendo várias iniciativas de pessoas físicas e de algumas 

pessoas jurídicas. O passo inicial é a desistência de um direito próprio, o de receber 

as mensalidades de uma prestação anteriormente constituída que esteja sendo mantida 

(nunca de um direito por vir). Por se tratar de um direito social, a teoria da 

desaposentação sopesa a migração da renúncia do Direito para o Direito 

Previdenciário (MARTINEZ, 2018, p. 42. Grifo nosso). 

 

Destarte, como salienta o autor supracitado, na desaposentação deve-se sopesar a ideia 

de renúncia. Neste caso, quando o aposentado renuncia a sua aposentadoria, em momento 

algum ele renunciou a seu direito. Pelo contrário, ele apenas renuncia às prestações futuras 

devidas daquele benefício já constituído. 

Nesse sentido, Fábio de Souza Silva de forma clara distingue a ideia entre a renúncia 

do benefício previdenciário e a renúncia às prestações devidas ao aposentado: “a renúncia aos 

proventos não implica a perda do direito à aposentadoria, pois esse já foi adquirido, passou a 

integrar o patrimônio do segurado. Apenas parcelas que seriam devidas caso o segurado 
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estivesse aposentado são renunciadas” (SILVA, 2005, p. 99 apud MARTINEZ, 2018, p. 42). 

Desta forma, a simples renúncia não coloca fim ao direito à aposentadoria do segurado. 

Ela apenas poderia suspender o exercício da prestação pecuniária devida e não extinguir em si 

o direito à aposentadoria. Assim afirma Martinez “A desaposentação não implica na renúncia 

ao tempo de serviço, que é intocável apenas às mensalidades de um benefício mantido” 

(MARTINEZ, 2018, p. 43. Grifo nosso). 

Ademais, no que se refere a possibilidade ou não de renunciar à aposentadoria vigente, 

assegura Martinez que se trata de um direito renunciável: 

 

Embora a questão não tenha sido desenvolvida no Direito Previdenciário com a 

importância de que se reveste, por se submeter à norma pública é válido admitir em 

que circunstância seria possível a desistência do benefício, se o objetivo do titular do 

direito seja de obter melhor proteção. Ou seja, não seria viável isso suceder se houver 

diminuição da proteção. Valeria limitar o próprio direito do aposentado. O 

pressuposto de tal entendimento é que o legislador sempre quer o melhor para o 

segurado (MARTINEZ, 2018, p. 131). 

 

Posto isso, observa-se que a desistência do benefício só se torna possível, pois estamos 

discorrendo sobre a circunstância da desaposentação possuir natureza jurídica de direito 

patrimonial portando, um direito disponível no qual seu detentor poderá dispor livremente. 

 

b) Princípio da legalidade e seu viés positivo ou negativo 

 

O Princípio da Legalidade é um importante princípio geral do direito, responsável por 

condicionar e orientar o Ordenamento Jurídico Brasileiro. Isto posto, afirma o art. 37 caput da 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988: “A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte”. 

Nessa perspectiva, Hely Lopes Meirelles (2007), afirma que a aplicação do Princípio 

da Legalidade ocorre de maneira distinta na esfera privada e na Administração Pública. 

Enquanto na primeira, é lícito fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, na segunda, permite-se 

apenas a prática de atos legalmente autorizados. 

Isto posto, no caso em comento é incontroverso o fato que inexiste previsão legal sobre 

a desaposentação. Ademais, a posição detratora à desaposentação relaciona o requerimento de 

aposentadoria, como um ato administrativo público. Consequentemente, por se tratar de um ato 

público junto carência legislativa do instituto em comento, seria incabível desaposentar, vez 
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que violaria o Princípio da Legalidade Positiva, conforme atesta o art. 37, caput da CF.  

Contudo, o argumento supramencionado por parte da doutrina não merece prosperar. 

Em retomada ao fundamento compactuado no Princípio da Legalidade, Wladimir Novaes 

Martinez notavelmente ilustra a Legalidade em um viés negativo: 

 

A maior parte dos autores favoráveis à desaposentação entende não haver obstáculo 
normativo. Não há o dever jurídico de pretender a aposentação nem de se manter 

aposentado; os limites da norma pública cingem-se à volição do indivíduo que não 

ofenda o interesse público e este quer que ele obtenha a melhor aposentadoria. Essa 

compreensão dos fatos foi afirmada para assegurar garantias aos indivíduos, mas se a 

providência da desaposentação não causa prejuízos a ninguém, especialmente ao 

regime de previdência, a Administração Pública pode rever os seus atos. Vale aqui, 

ainda uma vez, a assertiva de que as garantias constitucionais são direcionadas para o 

cidadão e não para a administração, que exerce atividade-meio. Caso, por omissão do 

legislador, não haja previsão legal, mas a concessão do direito atender às necessidades 

do interesse público e individual, não existe obstáculo a sua realização (MARTINEZ, 

2018, p. 129). 

 

Nesse sentido, já evidenciado que a doutrina contraposta à desaposentação defende a 

atuação Princípio da Legalidade do modo positivo. Nesta ideia supracitada, vislumbra-se a 

aplicação do Princípio da Legalidade em natureza negativa, ou seja, permite-se ao indivíduo 

fazer tudo o que bem entender, desde que não exista vedação legal expressa. Em outras palavras, 

no caso em comento entendemos que melhor se aplica a figura do legislador negativo, em 

função da aposentadoria se tratar de direito privado e disponível. 

 

c) Ato jurídico perfeito 

 

Para que não haja caos social nas relações jurídicas, existe um mecanismo que se atenta 

com a preservação da justiça social e segurança jurídica. Nessa esteira, “O título ou fundamento 

que faz nascer o direito subjetivo é todo ato lícito que tenha a finalidade imediata de adquirir, 

resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos, denomina-se ato jurídico perfeito” 

(ONGARATTO, 2010, p. 1). 

“Entende-se então que, ato jurídico perfeito é aquele que sob o regime de determinada 

lei tornou-se apto para dar nascimento aos seus efeitos desde que seja feita a devida verificação 

de todos os requisitos que lhe são indispensáveis” (ONGARATTO, 2010, p. 1). 

Outrossim, no que se tange à desaposentação, relativamente à imperatividade do ato 

jurídico perfeito Wladimir Novaes Martinez, oportunamente explica o argumento apresentado 

pela parte contrária da doutrina: 
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Com efeito, ao lado da coisa julgada e do direito adquirido, institutos magnificamente 

enquistados no art. 5º, XXXVI, da CF, a serem defendidos e resguardados a todo custo 

pelos operadores do Direito, o ato jurídico perfeito é garantia da Lei Maior. Não pode 

ser constrangido por norma posterior como por qualquer ato ou negócio jurídico 

superveniente a sua consumação, em cada caso (MARTINEZ, 2018, p. 126). 

 

Destarte, percebe-se que para esta corrente, a aposentadoria trata-se de ato jurídico 

perfeito, ou seja, seria vedado a possibilidade de alterações supervenientes, visto que a produção 

de efeitos ocorrerá até que cesse o benefício. Portanto, estaríamos diante de um caso 

irreversível. 

Contudo, os autores em prol da desaposentação entendem que, mesmo que a 

Previdência Social de forma regular, legal e legítima conceda benefício pelo o domínio de lei 

em vigência, o ato em si ainda poderá ser desfeito. 

Nestes termos, Martinez (2018) afirma que o ato jurídico perfeito é um instituto para 

ser oposto como forma de proteção ao cidadão e não à Administração Pública e seus órgãos 

gestores. Melhor dizendo, como se trata de tese benéfica para a pessoa natural, não seria o 

melhor argumento utilizá-lo de forma contrária ao interesse dos aposentados, ou seja, em 

benefício ao INSS. 

Ainda nessa linha, sobre o ato jurídico perfeito, Wladimir Novaes Martinez de forma 

esclarecida aduz: 

 

Compondo o patrimônio jurídico do indivíduo, uma segurança sua, o ato jurídico 

perfeito não pode ser arguido, contra ele, petrificando condição engessadora de um 

direito maior, que é o de legitimamente melhorar de vida. Por ser produto dessa 
proteção constitucional, a Administração Pública não poderá ex officio desfazer a 

aposentação. Porém, o indivíduo que teve e tem o poder de requerer deve ter o direito 

de desfazer o pedido (MARTINEZ, 2018, p. 127). 

    

Em outras palavras, não se pode o conceito de ato jurídico perfeito para indivíduos 

com finalidade de prejudicá-los. Deste modo, com fundamento no art. 5º da Constituição de 

1988, não poderá a Administração Pública prejudicar o beneficiário da aposentadoria. Sendo 

assim, o indivíduo terá sim a prerrogativa de desaposentar-se, não sendo possível opor a ele a 

vedação da desaposentação com base na existência de ato jurídico perfeito. 

 

d) O aspecto moral da desaposentação 

 

O aspecto moral da desaposentação envolve orientações contrárias quanto à aplicação 

deste instituto. Assim sendo, Lorena de Mello Rezende Colnago assegura que: 
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Atualmente, o instituto jurídico da desaposentação é aplicado de forma ilícita e imoral. 

Ilícita perante a ausência de previsão legal e de usurpação da necessidade de um ato 

jurídico administrativo vinculado, que tem sido trocado pela revogação. E imoral, na 

medida em que é deferida a certidão de contagem, de tempo de contribuição, sem a 

preocupação com o equilíbrio atuarial do Sistema Previdenciário, pois o Poder 

Judiciário vem deferindo aos segurados o direito de permanecer com os proventos 

recebidos, privilegiando o enriquecimento ilícito. Assim, para que este quadro de 

ilegalidades e imoralidades não prevaleça, mister se faz a promulgação de Lei 

Ordinária regulamentando o instituto e seus efeitos de forma a se evitar as fraudes à 

Previdência Social (2018, p. 128  apud COLNAGO, LTR, nº 301/784).  

 

Portanto, entende-se o posicionamento da respeitável autora no sentido de que a 

desaposentação, atualmente, é um instituto jurídico ilícito e imoral, sendo que, para que possa 

ser aplicado, o mesmo deve incorrer em processo legislativo regular. 

Contrariamente, Wladimir Novaes Martinez notavelmente afirma: 

 

Pretender progredir socialmente, otimizar os meios de subsistência, desfrutar de mais 

direitos sociais (sem olvidar o interesse público e o direito de terceiros), não só é o 

natural escopo de todos os cidadãos, que assim não dependem do Estado, como é 

procedimento absolutamente válido num regime capitalista como o vigente. Se a 

desaposentação visasse a outra finalidade, ela não seria acolhida, pois seu fim é 
melhorar a situação das pessoas. Claro, o que não lhe cabe é servir de instrumento 

para prejudicar terceiros (MARTINEZ, 2018, p. 127). 

 

Nesse sentido, a respeitável posição supramencionada de Lorena de Mello Rezende 

Colnago não merece prosperar, uma vez que motivar a proibição da desaposentação com fulcro 

na imoralidade desvirtuaria completamente o conceito de moral.  

Ora, a parte ao requerer a Desaposentação em momento algum confronta 

ostensivamente as regras de conduta vigentes da sociedade. Isto porque, a única finalidade ao 

requerer a desaposentação se oportuniza em melhorar as condições de vida, e nunca almejando 

deturpar o Princípio da Solidariedade, muito menos a saúde atuarial da Previdência Social. 

 

e) Enriquecimento ilícito do INSS? 

 

Alguns defensores da desaposentação utilizam como um de seus argumentos a 

assertiva de que a não concessão da tese em comento faria com que o INSS cometesse 

enriquecimento ilícito ou sem causa. Porém, entendemos que neste caso, a justificativa não 

merece prosperar. 

De acordo com a doutrina civilista, o enriquecimento ilícito ou sem causa, também 

conhecido como locupletamento ilícito consiste em um acréscimo patrimonial de bens de um 

indivíduo ou pessoa jurídica, em detrimento de outrem, sem que haja devida a fundamentação 
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jurídica para tal ato (FRANÇA, 1987). 

Neste sentido, percebe-se que se trata de casos diferentes, no qual o instituto civilista 

fora invocado de maneira genérica. Isto porque, a Previdência Social não possui finalidade 

lucrativa, não se tratando de prática empresarial e não há também acréscimo patrimonial 

indevido. 

A Previdência Social é um ente organizado e possui seu plano de custeio, isso a sujeita 

a déficits ou a superávits orçamentários, mas em hipótese alguma se apropria indevidamente de 

algo que não é seu (MARTINEZ, 2018). 

“Quando o INSS indefere um pedido de benefícios, ele o faz no exercício legal de suas 

atribuições e tecnicamente não se apropria de nada que não lhe pertence, mas se para isso foi 

condenado e não faz os pagamentos, ficaria com algo que não é dele” (MARTINEZ, 2018, p. 

53). 

Pelo fato de não haver previsão legal no tocante à desaposentação, em nenhum 

momento o INSS estaria enriquecendo sem causa, pois não praticara nenhuma ilicitude. 

Contrariamente, seria o caso em que obrigada juridicamente e esta não atendesse a pretensão. 

Entretanto, por se tratar de autarquia federal dificilmente o INSS recusaria a cumprir ordens 

judiciais. 

Nesse sentido, apesar da existência de um sentimento de injustiça para aqueles que 

continuam vertendo contribuições sem que quase não haja nenhuma contraprestação por parte 

da Previdência Social, entende-se que não se pode alegar que o INSS pratica locupletamento 

ilícito por não conceder a desaposentação. 

Ademais, caso haja superávit previdenciário, apesar de ser uma situação muito difícil 

levando em conta o cenário atual, estes valores excepcionais serão então destinados ao Fundo 

da Previdência e Assistência Social (FPAS). Assim, os valores arrecadados serão utilizados 

para cumprir demais obrigações sociais pautadas na Constituição Federal, com destino à 

Seguridade Social, ou seja, não há o que se falar em enriquecimento sem causa por parte do 

INSS (MARTINEZ, 2018). 

 

3.5 Entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) no dia 8 de maio de 2013, em sede de julgamento 

de recurso repetitivo entendeu que o segurado poderia renunciar à aposentadoria anterior com 

a finalidade de obter benefício mais vantajoso, tanto no RGPS quanto no RPPS. 

Nesse sentido, o ministro relator Herman Benjamin (2013), no REsp nº 1.334.488 do 
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Supremo Tribunal de Justiça afirmou que os benefícios de origem previdenciária “são direitos 

patrimoniais disponíveis e, portanto, suscetíveis de desistência pelos seus titulares, 

prescindindo-se da devolução dos valores recebidos da aposentadoria a que o segurado deseja 

preterir para a concessão de novo e posterior jubilamento” (STJ, 2013, p. 1). 

Ademais, também entendeu que para fins de concessão da nova aposentadoria, não 

haveria necessidade de ressarcimento das prestações já percebidas. É importante ressaltar que 

nos julgados anteriores sobre o tema, o STJ já vinha decidindo de forma contrária ao INSS, 

reconhecendo assim a desaposentação, porém sem que houvesse vinculação das decisões. 

Entretanto, com a última decisão que segue rito dos recursos repetitivos, todos os Tribunais 

Federais (TRFs) existentes serão orientados para adotarem a posição firmada pelo STJ (STJ, 

2013). 

Por fim, é importante ressaltar que a Primeira Seção do STJ julgou 2 recursos 

especiais, um do INSS e outro do segurado. O INSS objetivava contestar a possibilidade de 

renúncia à aposentadoria já deferida pelo TRF da 4ª Região. Já o segurado, alegava pela 

desnecessidade de devolução dos valores recebidos pela primeira aposentadoria, visto que fora 

condição imposta pelo mesmo TRF. Após o julgamento, o recurso do INSS fora rejeitado 

enquanto o do segurado foi provido, ambos por sete votos a zero (STJ, 2013). 

Isto posto, era crescente o otimismo da doutrina no tocante a pacificação para permitir 

a prática da desaposentação. Contudo, o Supremo Tribunal Federal mudaria completamente o 

instituto supramencionado. 

 

 

3.6 Entendimento do Supremo Tribunal Federal 

 

No estudo da desaposentação, o Supremo Tribunal Federal (2016) julgou, em sede 

repercussão geral o REx nº 661.256, e decidiu por maioria de 7 votos a 4, pela inviabilidade da 

desaposentação. A decisão do Supremo se mostrou contrária ao entendimento STJ (2013) que 

permitiu a prática. 

Os que votaram contra a desaposentação foram os ministros Dias Toffoli, Teori 

Zavascki, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Edson Fachin, Celso de Mello e Cármen Lúcia. Já os 

favoráveis a tese foram os ministros Luís Roberto Barroso, Marco Aurélio, Ricardo 

Lewandowski e Rosa Weber 

Dentre os principais argumentos a Corte pautou-se na redação do artigo 18, § 2º da Lei 

nº 8231/91. No texto legal, é expresso que o aposentado que permanece em atividade não fará 
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jus nenhuma prestação previdenciária, salvo a reabilitação profissional e o salário-família. Ou 

seja, salvo as exceções mencionadas, o então aposentado ativo não possuiria direito a outros 

benefícios, incluindo neste caso o da desaposentação. 

Outro fundamento pauta-se na violação do já mencionado Princípio da Legalidade com 

viés positivo, com fulcro no art. 37 da Constituição Federal. Desta maneira, a ausência de 

previsão constitucional no que tange ao direito à desaposentação, além de se tratar de ato 

administrativo, entendeu o STF que incumbe ao legislador instituir ou não a viabilidade de 

desaposentar-se, e como não há previsão expressa, por lógica não haveria esta possibilidade. 

O Princípio da Solidariedade é outro ponto merecedor de destaque. Aduz o Supremo 

no sentido de que a desaposentação violaria tal princípio, uma vez que no caso do INSS, não 

estamos diante de um regime de capitalização cotizado, e sim de repartição simples pautado na 

cooperação entre os contribuintes, no qual as contribuições devem ser feitas para a manutenção 

do sistema e não com objetivo de formar caixas propriamente individuais. Ou seja, as 

contribuições feitas nesse tipo regime, não são exclusivas apenas para um indivíduo específico 

beneficiar-se em sua futura aposentadoria. Pelo contrário, elas irão custear benefícios de outros 

desconhecidos que no passado já foram contribuintes, segurados ou seus dependentes. 

Outrossim, a premissa constituída pela criação do controverso fator previdenciário, 

segundo o STF seria desvirtuada. O fator em comento fora instituído com a finalidade de evitar 

casos de requerimento da aposentadoria em idade precoce. Nesse sentido, o argumento da corte 

posiciona-se no sentido de que o fator previdenciário perderia sua utilidade, uma vez que as 

pessoas se aposentariam com os requisitos mínimos continuando a laborar e vertendo 

contribuições, para posteriormente requerer melhor benefício.  

Isto posto, o STF em sua ementa final fixou assim sua tese nos seguintes termos: “[n]o 

âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e 

vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, 

sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91” (STF, 2016, p. 2). 

Ademais, percebe-se que o STF em seu julgamento aparentemente demonstrou “Uma 

preocupação com o equilíbrio atuarial e financeiro da seguridade social foi notável e merece 

encômios, um ato de responsabilidade a ser aplaudido. Pois ele é um dos pressupostos da 

desaposentação, ainda que isso tenha sido ressaltado” (MARTINEZ, 2018, p. 185). 

Todavia, entendemos que o STF não soube compreender o real significado e as 

intenções da desaposentação. “A novidade sempre ameaça a segurança de homens maduros e, 

com isso, uns poucos estudiosos julgam ter juízo consolidado sobre quase tudo e certa 

indisposição para apreciar o inovador” (MARTINEZ, 2018 p. 188). 
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“A impressão que restou é que o insólito instituto técnico obscureceu a atenção 

percuciente dos nobres ministros e eles, antes de refletirem sobre os seus votos, previamente 

concluíram pela negativa com frágeis argumentos” (MARTINEZ, 2018 p. 188). 

“Um prosaico dilema à mão os ajudou: se votassem a favor, o questionamento se 

esgotava e não se apuraria a desejável verdade real (...) Votando contra, depois, sempre será 

possível rever esse pensamento, num maniqueísmo elementar” (MARTINEZ, 2018, p. 189). 

“A qualquer momento o legislador pode contemplar a hipótese, mas parece carente de 

iniciativas: a desaposentação tem 30 anos e o Poder Executivo poderia ter solucionado a 

questão, porque quase sempre dispôs de maioria no Congresso Nacional” (MARTINEZ, 2018, 

p. 189). 

Ainda nesse sentido: 

 

Então, a priori firmada essa posição indeferitória, saíram a carta das colunas de 

sustentação julgadas suficientes; mas, melhor seria ao contrário. Deveria partir da tese 

apresentada, confrontar uma antítese e resultar numa síntese, sob uma dinâmica 

lógica, previdenciária e social (MARTINEZ, 2018, p. 189). 

 

“Eles não devem ter ficado satisfeitos em subtrair o que parecia ser e é um legítimo 

direito dos aposentandos e não se sabe por que cargas d’água não ouviram a essência nuclear 

das alegações da defesa” (MARTINEZ, 2018, p. 189). 

“Quem detém a sensibilidade de observação reclamada notou o constrangimento dos 

julgadores ao negarem aos 182 mil velhinhos aposentandos um alento pecuniário no final da 

vida” (MARTINEZ, 2018, p. 189). 

“Em momento algum lhes passou pela mente a falácia de que a concessão de 6,7 

bilhões de reais ofenderia o equilíbrio atuarial e financeiro de um orçamento de 770 bilhões (ou 

seja, apenas 1%!). Eles se esqueceram: os aposentados não podem esperar e não sabem nem 

podem protestar” (MARTINEZ, 2018, p. 189). 

Outro ponto crítico merecedor de destaque refere-se à competência do STF para julgar 

a matéria. A desaposentação para parte da doutrina não deve ser considerada matéria 

constitucional. Sendo assim, conforme aduz a súmula 636 do STF, não seria cabível ao 

Supremo apreciar o mérito da desaposentação, pois se trataria de matéria infraconstitucional. 

Ou seja, não seria cabível recurso extraordinário para questionar possíveis violações sobre o 

tema, devendo ser delegada competência ao STJ para que o feito seja julgado. 

Contudo, nos últimos tempos, tem sido tradição incluir qualquer assunto, alegando este 

estar acolhido por algum dos princípios constitucionais existentes. Nessa linha, Martinez 
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compactuando com nosso ponto de vista: 

 

A desaposentação cuida da volta ao trabalho de aposentados, de aportes 

previdenciários deles exigidos, do papel da contribuição securitária e, por último, da 

possibilidade de reexame das mensalidades do benefício anterior com o 

aproveitamento do período de trabalho e das contribuições vertidas a posteriori. Ela 
não discute o direito à aposentação. Entrementes, como tem sido tradição nos últimos 

tempos, quase tudo pode encontrar acolhida nos princípios constitucionais. A 

desaposentação não é matéria constitucional; descaberia alçá-la ao STF. A Suprema 

Corte não deveria apreciar o mérito e sim baixar os autos do processo ao STJ 

(MARTINEZ, 2018, p. 192). 

 

 

3.6.1 Princípio da Solidariedade e sua aplicação pelo STF 

 

Merece destaque a reflexão sobre o Princípio da Solidariedade que fundamentou a 

decisão do STF. É um dos princípios securitários mais importantes para a Previdência Social, 

e apesar de não possuir previsão legal expressa, encontra-se seus fundamentos no artigo 3º, 

inciso I da Constituição Federal de 1988, ao dizer que é objetivo fundamental da República 

Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 

A ideia de solidariedade acompanha consigo um viés voltado para “a proteção coletiva, 

na qual as pequenas contribuições individuais geram recursos suficientes para a criação de um 

manto protetor sobre todos, viabilizando a concessão de prestações previdenciárias em 

decorrência de eventos preestabelecidos (IBRAHIM, 2018, p. 65)”. 

Ou seja, a ideia se pauta pela existência de solidariedade entre as pessoas que 

contribuem para a Previdência Social buscando um viés de cooperação coletivo. Neste 

raciocínio, a busca pelo bem-estar social permite que pessoas de condições econômicas 

diferentes contribuam de forma desigual. Isto quer dizer que aqueles com maior capacidade 

aquisitiva devem contribuir em maiores proporções, já as pessoas de menor poderio econômico 

colaboram com fatias menores. Nessa esteira, Fábio Zambitte Ibrahim: 

 

É esse princípio que permite e justifica uma pessoa poder ser aposentada por invalidez 

em seu primeiro dia de trabalho, sem ter qualquer contribuição recolhida para o 

sistema. Também é a solidariedade que justifica a cobrança de contribuições pelo 

aposentado que volta a trabalhar. Este deverá adimplir seus recolhimentos 

mensais, como qualquer trabalhador, mesmo sabendo que não poderá obter 

nova aposentadoria. A razão é a solidariedade: a contribuição de um não é exclusiva 

deste, mas sim para a manutenção de toda rede protetiva (IBRAHIM, 2015, p. 65. 

Grifo nosso).  
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Após os argumentos supracitados, podemos inferir que o respeitável autor, assim como 

o já firmado entendimento do STF, utiliza-se da solidariedade para justificar a impossibilidade 

de obtenção de nova aposentadoria para aquele aposentado que retorna ao trabalho. Destarte, o 

mesmo autor em continuação de suas explicações afirma: 

 

No entanto, cumpre notar que a solidariedade, elemento basilar e estruturante da 
sociedade, não se presta a justificar arbítrios. Muito embora as cotizações exigidas de 

segurados e empresas não justifiquem, a priori, determinada contraprestação 

específica, a desvinculação não é plena, sob pena de transmutar a contribuição 

previdenciária em mero imposto. Há, na realidade, uma legítima expectativa, 

especialmente por parte dos segurados da previdência social, ao direcionar suas 

contribuições ao sistema protetivo, em receber uma prestação minimamente 

vinculada ao seu salário, como uma espécie de salário diferido. Não sem razão, 

Cortes estrangeiras têm admitido, com base na proteção geral ao direito de 

propriedade, que o Estado não possui a prerrogativa de usurpar contribuições 

realizadas ou impor cotizações totalmente descompromissadas com a realidade futura, 

sob pena de expropriação indevida (IBRAHIM, 2015, p. 65 e 66. Grifo nosso).  

 

Ora, após análise de ambos os fundamentos acima é notável constatar que o admirável 

autor embarca em contradição. Isto porque, em sua primeira passagem assegura a 

impossibilidade da desaposentação por violar o Princípio da Solidariedade, dado que a 

manutenção da rede protetiva do sistema previdenciário e a não exclusividade das contribuições 

devem ser opostas preliminarmente quando comparadas à desaposentação.  

Contudo, em seu posterior pensamento, Ibrahim traz à tona a legítima expectativa do 

segurado que contribui ao sistema protetivo. Pois bem, o aposentado que volta à ativa também 

é considerado um segurado obrigatório do RGPS, por exemplo. Sendo assim, ele possui o 

mesmo dever de verter contribuições ao INSS, porém, como já é de conhecimento geral, 

atualmente, essas pessoas não possuem direito a contraprestação alguma. À vista disso, mais 

uma vez é possível demonstrar um comum equívoco de aplicação básica da Solidariedade no 

tocante à desaposentação, o que demonstra novamente o infortúnio do Supremo ao ter julgado 

negativamente a desaposentação e comprometido a vida de milhares de pessoas nessa situação. 

 

3.7 Possíveis efeitos da decisão do STF sob os aposentados que obtiveram direito à 

desaposentação 

 

Até o momento em que o Supremo Tribunal Federal vedou a prática da 

desaposentação, milhares de segurados já haviam conseguido judicialmente obter novo 

benefício por meio do instituto. Diante disso, a principal questão digna de se comentar remete-

se às consequências as quais os beneficiados judicialmente se submeterão, frente a negativa da 
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desaposentação pelo STF em 2016. 

Com efeito, resta ainda ao Supremo modular os efeitos da sua decisão, isso inclui 

devolução ou não dos valores já recebidos em virtude de decisão judicial de 1ª instância, 

Tribunal Regional Federal ou Superior Tribunal de Justiça, com objetivo de preservar pela 

segurança jurídica. 

Contudo, não obstante a eventual possibilidade de que seja deferida a modulação de 

efeitos, existem casos em que a doutrina e a jurisprudência entendem pela imprescindível 

devolução dos valores já recebidos, enquanto em outros, pela sua desnecessidade.  

No que se toca a necessária devolução, caso a sentença tenha sido favorável ao 

segurado em juízo de primeira instância e encontrar-se pendente de eventual recurso, a 

decisão deverá ser reformada conforme o entendimento fixado pelo Supremo em 2016, ou seja, 

deve-se restituir os valores (OLIVEIRA; THOMAZO, 2018). 

Por outro lado, caso o processo encontre-se já transitado em julgado, a doutrina 

compreende pela desnecessidade de devolução dos benefícios já percebidos. Lembrando que, 

em ambos os casos, aqueles que perceberam novas aposentadorias deverão retornar a status 

quo, anterior à desaposentação. 

Não obstante a doutrina acima apontada, há também alguns que irão alegar a 

viabilidade de ação rescisória, para obrigar a devolução de valores, conforme fundamenta o art. 

966, V, § 5º do Código de Processo Civil: 

 

Art. 966.  A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 

(...) 

V - Violar manifestamente norma jurídica; 

(...) 

§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra 

decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de 

casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão 

discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento (CPC, 2015). 

  

Verdade seja dita, ainda estamos diante de um contexto um tanto quanto complexo e 

sujeito a mudanças, vez que há enorme heterogeneidade de casos concretos passíveis de 

discussão. Em nosso ver, aparentemente a melhor solução seria a modulação de efeitos, pois 

prestigiar a segurança jurídica é de suma importância para a aplicação geral do direito, 

principalmente neste caso sensível envolvendo milhares de idosos que já se adequaram ao 

melhor padrão de vida conferido pela desaposentação judicial. 
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4. ASPECTOS ECONÔMICOS DA DESAPOSENTAÇÃO 

 

Neste capítulo, não obstante a tramitação da PEC nº 6/2019 sobre a reforma da Previdência 

e suas possíveis mudanças, as quais acarretariam diretamente em invalidação deste presente tópico, 

abordar-se-á puramente alguns dos aspectos econômicos do tema em comento. 

O objetivo será de elucidar os leitores sobre a importância do bom uso dos cálculos 

matemáticos para que os regimes da Previdência Social sejam administrados de forma 

economicamente viável, sem que haja déficits ao orçamento público.   

 

4.1 Viabilidade atuarial 

 

A viabilidade atuarial é requisito necessário para que a desaposentação se torne 

praticável. Isso porque, sua prática não pode gerar prejuízos ao INSS e nem enriquecimento 

ilícito por parte do segurado. 
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Caso o aposentado continue a laborar ele automaticamente tem o dever de contribuir, 

estas novas cotas geram excedentes atuariais, que seguramente podem ser utilizados para a 

aquisição do novo benefício, renunciando ao anterior de modo a utilizar-se do tempo de 

contribuição antecedente (IBRAHIM, 2011). 

O sistema do RGPS funciona na modalidade de repartição simples, ou seja, os estudos 

e cálculos atuariais são feitos para que as contribuições dos segurados em atividade sejam 

destinadas a um fundo único que será responsável por financiar os benefícios de todos os 

segurados. Assim sendo, a contribuição de um ativo serve para custear aqueles que não mais 

trabalham e assim segue-se a linha sucessória para aqueles que hoje laboram, sejam custeados 

pelas gerações futuras. 

Isto posto, compreende-se que quando o segurado completa seu ciclo contributivo, ou 

seja, preenche os requisitos necessários para auferir o benefício, ele terá contribuído o suficiente 

para que seu benefício seja mantido, de modo que o valor arrecadado pelo INSS nunca seja 

superior ao repassado a este mesmo indivíduo. Sendo assim, neste ponto entram a matemática 

atuarial, que é responsável por trazer segurança ao sistema, por isso são feitos por profissionais 

do ramo (os atuários) que realizam os cálculos de previsão de riscos e visando manter o 

equilíbrio atuarial do INSS (REIMBRECHT, 2007). 

Ora, uma vez completado o ciclo contributivo, presume-se que o segurado cumpriu 

sua “meta contributiva”. Sendo assim, caso ele volte a trabalhar, sua meta já estará mais do que 

cumprida. As contribuições posteriores serão excedentes em relação a previsão atuarial. Por 

conseguinte, não há o que se falar em impossibilidade atuarial para a desaposentação, visto que 

as novas contribuições vertidas poderiam ser utilizadas para custear uma nova aposentadoria 

mediante aplicação da desaposentação, sem que haja prejuízo ao INSS (REIMBRECHT, 2007). 

No final, conclui-se que há viabilidade atuarial para que haja desaposentação, vez que 

as contribuições do aposentado na ativa podem custear uma nova aposentadoria. 

 

4.2 (Des)necessidade da devolução das parcelas como requisito para desaposentar? 

 

O instituto da desaposentação possui questão controvertida no tocante à necessidade 

de se devolver ou não as parcelas recebidas, caso o segurado tenha pretensão de requerer nova 

aposentadoria. Nesse sentido: 

 

Alguns autores (como Adriane Bramante de Castro Ladenthin. In: A restituição na 

desaposentação — RPS, n. 399/13) rejeitam a obrigação de devolver sem enfatizar o 

equilíbrio do plano de benefícios do regime de origem ou do regime receptivo; outros 
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pensam na necessidade da restituição, despreocupados com o regime financeiro, o tipo 

do plano, os elementos biométricos do segurado etc.; enfim, com os aspectos 

matemáticos ou financeiros (MARTINEZ, 2018, p. 113). 

 

Parte da doutrina entende que dada possibilidade de renúncia ao benefício, o quantum 

já auferido deveria ser totalmente restituído para a sustentação do equilíbrio atuarial e 

financeiro da Previdência Social tese esta, defendida principalmente por Wladimir Novaes 

Martinez. 

O respeitado autor, adota posição mais cautelosa e defende a necessidade da devolução 

dos proventos pelos motivos de que os regimes de previdência social historicamente nunca 

observaram regras atuariais aceitáveis. Diante disso, adota postura mais conservadora por 

entender que a viabilidade atuarial alegada por outros doutrinadores seria fictícia, dado em 

conta as regras previdenciárias vigentes no passado: 

 

Restituição do recebido traz à luz vários questionamentos relativos aos regimes de 

previdência social, sendo que o principal deles é saber que eles historicamente não 

observaram quaisquer regras atuariais aceitáveis. A pluralidade de alíquotas pessoais 
fora do período básico de cálculo ou no seu bojo, especialmente quando era de 36 

meses, inviabiliza qualquer solução técnica, adotada a posteriori. Assim sendo, com 

certeza os modelos imaginados desaguarão em montantes aferidos ilíquidos e não 

refletirão o verdadeiro equilíbrio atuarial e financeiro necessário (MARTINEZ, 2018, 

p. 114). 

 

Entretanto, entendemos que essa pretensão não merece prosperar, tendo em vista que 

a viabilidade atuarial deve ser considerada caso a caso pela Previdência para que não haja 

desaposentação sem a necessária devolução das parcelas. Sendo assim, nos casos em que fosse 

necessária a devolução das parcelas, estas deveriam ser feita. Isto porque, reiteramos novamente 

que a desaposentação em momento algum visa trazer prejuízos à Administração Pública  

Em contrapartida, Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari (2017) 

entendem que não é necessário devolver os proventos já recebidos para fins de renúncia, desde 

que não haja irregularidade na concessão do benefício. 

Ainda nessa linha de raciocínio, Fábio Zambitte Ibrahim também os acompanha: 

 

A desaposentação não prejudica o equilíbrio atuarial do sistema, pois as cotizações 

posteriores à aquisição do benefício são atualmente imprevistas, não sendo levadas 
em consideração para a fixação dos requisitos de elegibilidade do benefício. Se o 

segurado continua vertendo contribuições após a obtenção do benefício, não há 

igualmente vedação à sua revisão, obedecendo-se assim as premissas jurídicas e 

atuariais a que se deve submeter a hermenêutica previdenciária (IBRAHIM, 2015, p. 

714). 

 

Também nessa lógica, Fernanda Reimbrecht (2007) afirma que o sistema 
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previdenciário possui receita suficiente para realizar o custeio da nova aposentadoria 

pretendida, visto que o segurado aposentado que continuou vertendo contribuições já 

completou seu ciclo contributivo. Sendo assim, a mera devolução não afetaria de maneira 

negativa o fundo previdenciário, vez que seria realizada apenas uma mera adequação nos 

valores do novo benefício, sem que houvesse locupletamento ilícito do segurado.  

Ademais, em relação aos efeitos de revogação do ato administrativo, caso não haja 

irregularidades, este irá operar em efeito ex nunc, ou seja, não há retroatividade. Ora, 

administração então deverá manter os resultados já plenamente aperfeiçoados, desde que não 

haja prejuízos as partes e a terceiros. Ademais, no caso em comento, não seria correto afirmar 

que há prejuízo ao INSS, uma vez que se aplica o mesmo argumento atuário já citado, isto é, o 

aposentado já cumpriu com seu ciclo contributivo regular. 

Diante disso, pode-se afirmar, que para Ibrahim, Castro e Lazzari e Reimbrecht que a 

desaposentação não estaria condicionada a devolução dos valores já pagos ao aposentado desde 

que não haja irregularidades e não seja prejudicado o equilíbrio atuarial do sistema, tese esta 

que melhor se encaixa atualmente. 

 

 

 

4.3 Possíveis Soluções 

 

Apesar da proibição da desaposentação e da fixação de entendimento do STF, 

entendemos que dada a relevância da temática, indicar soluções possíveis para o caso são de 

extrema importância para o interesse dos segurados. Isto porque, estamos diante de uma grande 

lacuna na qual, a ausência de previsão legal da desaposentação prejudica diariamente os 

aposentados que resolvem voltar ao trabalho. 

Estamos inseridos em um contexto em que o aposentado quase não possui 

contraprestação alguma vinda do INSS, pois, como já mencionado este somente terá direito ao 

salário-família e à reabilitação profissional. Diante disso, a simples arguição do STF sobre o 

Princípio da Solidariedade, em nosso ver, não merece prosperar, visto que não podemos deixar 

aquele que contribuinte sem uma mínima correspondência.  

Nesse sentido, iremos expor algumas ideias objetivando ilustrar propostas que possam 

amenizar os prejuízos atualmente suportados por aqueles aposentados ativos no ramo laboral. 

A primeira solução, mais simples e mais aceita seria a legislação sobre o tema. Nessa 

esteira, o legislador ordinário deveria desenvolver regramentos, junto a assistência técnica 
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necessária para estabelecer forma correta e eficaz de se realizar a desaposentação, sem que haja 

desiquilíbrio atuarial ou prejuízo ao sistema previdenciário. 

Outra solução, também seguindo a criação legislativa poderia se embasar pela não 

obrigatoriedade do aposentado em contribuir ao sistema, uma vez que este já finalizou seu ciclo 

contributivo e encontra-se em momento de aproveitar de seu ócio. Ademais, a não contribuição 

acabaria com a atual injustiça oposta pelo artigo 18 § 2º da Lei nº 8213/91 a qual praticamente 

exclui o aposentado de contraprestação da previdência, frente suas contribuições vertidas. 

Também enxergamos a possibilidade de retorno do pecúlio, extinto pela Lei nº 

8870/94. Neste caso: “O pecúlio era uma prestação única paga pela Previdência Social, 

correspondente à devolução daquilo que tivesse sido pago pelo segurado a título de contribuição 

previdenciária, nas hipóteses previstas no art. 81 da Lei n. 8.213/1991” (CASTRO; LAZZARI, 

2017, p. 587). 

Dentre as hipóteses supracitadas, aplica-se especialmente no caso do “(...) segurado 

aposentado por idade ou por tempo de serviço pelo RGPS que voltasse a exercer atividade 

abrangida pelo mesmo, quando dela se tivesse afastado” (CASTRO; LAZZARI, 2017, p. 587). 

Por fim, também é sugestível que seja realizada a criação de revisões periódicas para 

aqueles aposentados que continuam em atividade. Nessa perspectiva: 

 

Não reconhecido oficialmente o direito à desaposentação e se ela for substituída por 

outra modalidade de aproveitamento das contribuições posteriores à 
aposentação, julgamos que será preferível haver revisões periódicas (por exemplo, a 

cada três anos) da renda mensal mantida, com fulcro nas contribuições posteriores. 

Ouvido o matemático e respeitado o princípio do equilíbrio atuarial e financeiro, não 

haveria prejuízo para o orçamento da previdência social, os acréscimos derivariam 

das novas contribuições (MARTINEZ, 2018, p. 186). 

 

Posto isto, são estas algumas das possíveis soluções apresentadas nesta monografia, 

com objetivo de combater a tamanha injustiça que os aposentados em atividade enfrentam 

diariamente, para que futuramente possam ter oportunidade de auferir melhores benefícios 

quando decidirem desfrutar definitivamente de seu merecido ócio. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diversas análises envolvendo posicionamentos da doutrina que versam sobre 

desaposentação foram expostos neste trabalho com a finalidade de aperfeiçoar os 

conhecimentos acerca do tema desta monografia. Diante de todo o exposto durante a pesquisa, 

chegamos às seguintes conclusões: 

O estudo verificou que, atualmente o instituto da desaposentação tornou-se inviável, 

tendo em vista o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em 2016. 

O principal argumento apresentado tem como alicerce a conjugação do artigo 18, § 2º 

da Lei nº 8213/91, que proíbe o aposentado de receber prestação previdenciária decorrente de 

sua nova atividade laborativa, junto à ausência de previsão legal específica sobre o tema em 

comento. 

Consolida-se a carência legislativa com a interposição do Princípio da Legalidade, pois 

o Supremo compreendeu que caso aplicada judicialmente, a desaposentação violaria a norma 

principiológica mencionada. 

O STF também verificou que a desaposentação poderia violar o Princípio da 

Solidariedade, vez que se afirmou a impossibilidade de confundir o Regime Geral de 

Previdência Social, pois ele se estabelece através da modalidade de repartição simples, não 

podendo se falar em modelo de capitalização. Consequentemente, o INSS não teria o dever de 
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recalcular os benefícios com base nas novas contribuições vertidas, tão somente pela alegação 

do segurado de que contribui sem a garantia de contraprestações futuras por parte da 

previdência. 

Ademais, o STF adotou postura cautelosa ao também afirmar que a desaposentação 

poderia vir a causar desequilíbrio atuarial. Foi observado notável preocupação da corte quanto 

a saúde dos aspectos econômicos da previdência. 

Outrossim, também ficou compreendido pelo Supremo que a desaposentação poderia 

desvirtuar a efetividade do Fator Previdenciário, vez que as quantidades de aposentadorias 

consideradas precoces poderiam aumentar consideravelmente, fenômeno esse completamente 

oposto à finalidade que o fator procura obter. 

Em relação a competência para julgar o caso, parte da doutrina entende que o 

julgamento da desaposentação deveria ter sido remetido ao STJ, com base na súmula 636 do 

STF, pois creem que é um caso de matéria infraconstitucional. 

Contudo, chegamos à conclusão que o STF ao decidir a temática não soube 

compreender o real significado e as intenções da desaposentação. Para tanto, percebemos a 

ausência de argumentação técnica e jurídica dos respeitáveis ministros, o que resultou na adoção 

de uma estratégia conservadora, política, econômica, que extrapolam a competência do 

Supremo. 

Em relação aos aspectos econômicos e atuariais, chegamos à conclusão que a 

desaposentação, caso concedida naquele momento impactaria em 1% do orçamento do INSS. 

Dessa forma, concluímos que o argumento reservado a ofensa grave do equilíbrio atuarial e 

econômico não merece progredir. Também se constatou que a controvérsia sobre a devolução 

das parcelas como requisito para desaposentar dependeria de análise de cada caso concreto. Ou 

seja, desde que não haja prejuízo ao regime, não haveria necessidade devolver valores, portanto, 

podemos atestar que o impacto econômico não seria fator impeditivo. 

Averiguamos que a viabilidade atuarial é extremamente necessária para que qualquer 

pessoa possa gozar de um benefício recalculado. Isto posto, desde que os segurados tenham 

completado seu ciclo contributivo, os cálculos atuarias realizados permitem que um indivíduo 

possa desaposentar sem que haja prejuízo algum a Previdência Social, pois mais uma vez 

frisamos, a desaposentação em momento algum objetiva causar prejuízos ao sistema. 

Portanto, imaginamos que a desaposentação é sim um instituto viável tanto nos 

aspectos econômicos e atuarias. Nesse sentido, caso o procedimento seja realizado 

corretamente, a Previdência Social em momento algum sofrerá déficits financeiros. 

Para tanto, apesar do Supremo ter proibido sua prática, achamos notavelmente 
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relevante apresentar possíveis soluções para a problemática, uma vez que fora comprovada a 

importância social da questão que afeta de milhares de aposentados.  

Nesse sentido, propusemos que o tema seja legislado pelo Congresso Nacional, para 

que diretrizes sejam estabelecidas sobre o caso. Outro pensamento, sugere que as contribuições 

deixem de ser compulsórias para aqueles aposentados que ainda estão inseridos no mercado de 

trabalho. Além disso, também foi recomendado a possível volta do pecúlio ou a criação de 

revisões periódicas para os aposentados nessa mesma situação. 

Por fim, percebemos que não admitir a desaposentação, ou deixar o assunto sem que 

haja uma justa alternativa, pode ser considerado um grande retrocesso para a sociedade e para 

o direito. Isto porque, o procedimento em tela, em momento algum visa lesar a administração 

pública ou terceiros. Estamos diante de um assunto que cuida de interesse público e possui alta 

sensibilidade, uma vez que trata de cenários como idade elevada e o tempo restante de vida dos 

seres humanos. 
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