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RESUMO

Este  trabalho  objetiva  analisar  o  instituto  da  desaposentação  no  Direito
Previdenciário Brasileiro.  A desaposentação consiste na possibilidade do aposentado
que voltou a trabalhar e a contribuir compulsoriamente para a Previdência Social de
renunciar  à  sua  primeira  aposentadoria  a  fim  de  que  consiga  um  novo  benefício
financeiramente  mais  vantajoso.   Para  isso,  deve  haver  um  recálculo  dos  valores,
considerando todas as contribuições anteriores e posteriores à primeira aposentadoria
pagas  ao  sistema  previdenciário.  Todavia,  não  há  legislação  que  trate  da
desaposentação,  o  que  leva  o  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  (INSS)  a  não
reconhecê-la. Em razão disso, muitos aposentados segurados têm buscado tal instituto
no sistema judiciário, que se mostra bastante dividido em suas decisões. Por sua vez, a
doutrina majoritária advoga a possibilidade da desaposentação em nome dos valores e
princípios constitucionais.

Palavras-chaves: Direito  Previdênciário.  Aposentadoria.  Renúncia.  Benefício
Previdenciário. Repercussão geral.
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ABSTRACT

This work aims to analyze the institute of unretirement in the Brazilian Social
Security Law. The unretirement is the possibility of the retiree who returned to work
and paid new compulsory contributions to Social Security to waive his first retirement
in order to get a new benefit more financially advantageous. To accomplish this, there
must be a recalculation of values, taking into consideration all contributions before and
after the first retirement paid to the social security system. However, there is no law to
deal with unretirement, therefore, the National Institute of Social Security (INSS) does
not recognize it.  As a result,  many of these retirees have sought this institute in the
judicial  system,  which  seems  to  be  quite  divided  over  their  decisions.  In  turn,  the
majority doctrine advocates the possibility of unretirement on behalf of constitutional
principles and values.

Keywords: Social Security Law. Retirement. Waiver. Benefit Pension. General
repercussion.
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INTRODUÇÃO

A  presente  monografia  pretende  estudar  o  instituto  da  desaposentação,

analisando as diferentes perspectivas da doutrina e da jurisprudência sobre este novo

tema.  A polêmica  deve-se  ao  fato  de não haver  uma previsão  legal  que  conceda a

desaposentação. Assim, para alguns estudiosos da área, ela é possível e, para outros,

inviável.

O Instituto Nacional do Seguro Social não reconhece a desaposentação, porque

ainda não existe legislação que a defina nem a regulamente.   Por isso, é impossível

conseguí-la pela via administrativa.

O único meio para obtê-la tem sido através de ação judicial. Contudo, no próprio

âmbito  jurídico,  têm  havido  inúmeras  dissensões  nas  decisões  bem  como  distintos

olhares por parte dos doutrinadores. O que nos traz alguns questionamentos referentes à

possibilidade da desaposentação, que merecem ser estudados.

Para  isso,  no  capítulo  1  deste  estudo,  apresentaremos  a  definição  de

aposentadoria  e,  no  capítulo  2,  o  conceito  de  desaposentação,  trazido  pelos

jurisprevidenciaristas. Já, no capítulo 3, exporemos a posição do Instituto Nacional do

Seguro Social e as suas razões para negar o benefício.

Os obstáculos à desaposentação, segundo parte dos doutrinadores, bem como os

argumentos favoráveis a este instituto, consoante outra parte dos doutrinadores serão

analisados no capítulo 4.

Além disso, assinalaremos brevemente o entendimento majoritário dos Tribunais

Regionais Federais, que parecem bastante divididos, do Superior Tribunal da Justiça e

do  Supremo  Tribunal  Federal  referente  aos  pedidos  de  desaposentação.  Todavia,

analisaremos  mais  especificamente  as  decisões  do  Tribunal  Regional  Federal  da  2ª

Região, proferidas no ano de 2012, no capítulo 5.

Em  razão  da  legalidade  e  dos  critérios  para  a  desaposentação  serem

frequentemente debatidos, a questão foi considerada de repercussão geral e está sendo

analisada pelo Supremo Tribunal Federal  por meio do  RE 381.367. Sendo assim, o

estudo sobre o tema da desaposentação, devido à sua atualidade, não-regulamentação,

polêmica e repercussão geral, mostra-se bastante relevante.
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1 – CONCEITOS DE APOSENTADORIA E DE APOSENTAÇÃO

Para se entender a desaposentação, faz-se mister compreender os conceitos de

aposentadoria e aposentação.

Segundo MARCELO (2012), aposentadoria consiste num ato jurídico perfeito1,

que não carece de condição ou novas etapas para que seja válido,  é, assim, um ato

administrativo completo, uma vez que gera a plenitude de seus efeitos. GONZALES

(2001) cita  Limongi  França  para  definir  o  ato  jurídico  perfeito:  é  aquele que sob o

regime de determinada lei tornou-se apto para produzir os seus efeitos pela verificação

de todos os requisitos a isso indispensável.

CASTRO  &  LAZZARI  definem  aposentadoria  como:  A  prestação  por

excelência  da  Previdência  Social,  juntamente  com  a  pensão  por  morte.  Ambas

substituem,  em caráter  permanente  (ou  pelo  menos  duradouro),  os  rendimentos  do

segurado e asseguram sua subsistência e daqueles que dele dependem. (2006:543)

IBRAHIM (2011) faz alusão ao entendimento de CRETELLA JÚNIOR no que

se refere à concessão da aposentadoria. Esta ocorre através de um ato administrativo,

em ato  jurídico  emanado  pelo  Estado  com  o  objetivo  de  reconhecer  uma  situação

jurídica subjetiva.

Segundo  IBRAHIM  (2011),  a  aposentação  é  o  ato  que  muda  o  status

previdenciário do segurado de ativo para inativo. Por sua vez, a aposentadoria é a nova

condição  jurídica  apresentada  pela  pessoa.  Em  outras  palavras,  a  aposentadoria  é

concedida pelo ato administrativo declaratório da aposentação, que reconhece o direito

do segurado à aposentadoria.

Para DEMO, 

A aposentadoria, a par de ser direito personalíssimo (não admitindo, só por
isso,  a  transação  quanto  a  esse  direito,  v.g.,  transferindo  a  qualidade  de
aposentado  a  outrem)  é  ontologicamente  direito  disponível,  por  isso  que
direito subjetivo e patrimonial decorrente da relação jurídico previdenciária
(2002:887).

Consoante este autor, devido ao seu caráter personalíssimo, a aposentadoria não

pode ser transferida a outra pessoa. Ainda, é direito disponível, portanto, subjetivo visto

que depende somente da vontade do seu titular. O seu caráter patrimonial deve-se ao

1 “Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou” 
(Art.6º § 1º da LICC).
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fato  de  que  é  garantida  a  uma  pessoa  certa,  mediante  a  obrigatoriedade  das

contribuições previdenciárias e o cumprimento de requisitos legais. 

Nas palavras de MARTINEZ, a aposentadoria é:  Direito patrimonial, por ser

próprio e assegurado por uma determinada pessoa e, derradeiramente disponível, já

que apenas dependente  de sua volição.  Um direito  nitidamente  disponível,  se  a  lei

pretender a felicidade possível das pessoas (2012:37).

Para parte dos doutrinadores, a aposentadoria tem natureza alimentícia, servindo

para suprir as necessidades do beneficiário. É, assim, considerada irrepetível, ou seja,

não pode ser devolvida. 

Segundo  IBRAHIM,  a  aposentadoria  é  uma  prestação  previdenciária  por

excelência, visando garantir os recursos financeiros indispensáveis ao beneficiário, de

natureza alimentar, quando este já não possui condições de obtê-los por conta própria

(2011:7).

Este  autor  ainda  aponta  para  a  natureza  institucional  ou  estatutária  da

Previdência Social, uma vez que o Estado obriga o trabalhador à vinculação automática

ao  sistema  previdenciário,  independentemente  de  sua  vontade.  Tal  compulsoriedade

consiste em norma de ordem pública, logo, o segurado não pode se recusar a ingressar

no sistema, ainda que alegue já possuir o regime privado de previdência.

A obrigatoriedade de vinculação deve-se à socialização das adversidades em que

os riscos são distribuídos igualmente a fim de garantir o princípio da solidariedade, o

que  é  positivo,  para  IBRAHIM,  porque  seria  um  evidente  retrocesso  excluir  a

obrigatoriedade  do  sistema  previdenciário,  pois  não  há  solidariedade  sem

compulsoriedade (2011:8).

2 – O CONCEITO DE DESAPOSENTAÇÃO

Embora a doutrina apresente o conceito da desaposentação, convém ressaltar que

não  há  previsão  legal  para  o  benefício.  Tal  definição,  portanto,  segundo

KRAVCHYCHYN (2007), é muito mais fruto da doutrina e da jurisprudência do que

propriamente da lei. 

Assim, renomados jurisprevidenciaristas definem a desaposentação como:
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o  direito  do  segurado  ao  retorno  à  atividade  remunerada,  com  o
desfazimento  da  aposentadoria  por  vontade  do  titular,  para  fins  de
aproveitamento  do  tempo  de  filiação  em  contagem  para  nova
aposentadoria,  no  mesmo  ou  em  outro  regime  previdenciário.
(CASTRO e LAZZARI, 2006:509) 

A contagem de tempo de serviço vinculado à antiga aposentadoria
para fins de averbação em outra atividade profissional ou mesmo para
dar  suporte  a  uma  nova  e  mais  benéfica  jubilação.  (HAMILTON
COELHO, 2002:2) 

Seria  a  reversão  do  ato  que  transmudou  o  segurado  em  inativo,
encerrando,  por  conseqüência,  a  aposentadoria.  Aqui  tal  conceito  é
utilizado em sentido estrito, como normalmente é tratado pela doutrina
e  jurisprudência,  significando  tão  somente  o  retrocesso  do  ato
concessivo  de  benefício  almejando  prestação  maior.  (IBRAHIM,
2011:35)

É ato administrativo formal vinculado, provocado pelo interessado no
desfazimento da manutenção das mensalidades da aposentadoria, que
compreende uma abdicação com declaração oficial desconstitutiva (...)
a  desaposentação  em  parte  é  o  inverso  da  aposentação;
restabelecimento do cenário pretérito,  voltar  ao estágio jurídico em
que se encontrava quando da concessão do benefício. (MARTINEZ,
2012:38)

Destacamos  que,  para  MARTINEZ (2012),  é  possível  a  desaposentação  para

tornar-se  um  ativo,  e  não  essencialmente  requerer  uma  nova  e  mais  benéfica

aposentadoria: Deve ser visto como uma renúncia específica à aposentação e, no mais

comum  dos  casos,  mas  não  necessariamente,  objetivando  uma  nova  e  melhor

aposentação (2012:46). 

Diferentemente,  pensam  os  demais  autores  supracitados  que  veem  na

desaposentação um caminho subsequente para uma aposentadoria mais vantajosa. De

acordo com IBRAHIM, a desaposentação tem:  o objetivo exclusivo  de possibilitar a

aquisição de benefício mais vantajoso no mesmo ou em outro regime previdenciário.

[grifos nossos] (2009:723).

Neste sentido, LADENTHIN e MASOTTI (2012) concordam com IBRAHIM,

ao referirem-se à desaposentação: trata de renúncia ao benefício concedido para que o

tempo  de  contribuição  vinculado  a  este  ato  de  concessão  possa  ser  liberado,

permitindo seu cômputo em novo benefício, mais vantajoso [grifos nossos] (2012:60).

Para estas previdenciaristas, a desaposentação deve ser motivada e a condição

essencial  para  tanto  é:  o aposentado  ter  continuado  a  trabalhar  ou  ingressado em
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concurso  público  e,  consequentemente,  a  contribuir  obrigatoriamente  para  um dos

Regimes  ao  qual  estiver  filiado.  E  que  a  nova  aposentadoria  seja  financeiramente

vantajosa (2012:74).

Estas  autoras  apontam  três  objetivos  distintos  para  o  requerimento  da

desaposentação.  Todavia,  apresentaremos  apenas  os  dois primeiros,  uma vez que as

próprias  autoras  entendem o último2 como um mero pedido de revisão e não como

desaposentação.  Assim, os objetivos são:

a. Obter  novo  benefício  pelas  regras  atuais.   A  desaposentação  deve  seguir  a

legislação vigente, que, com a incidência do fator previdenciário, pode acarretar

em aposentadorias  com valores  iguais  ou  inferiores  ao  atualmente  recebido.

Portanto, é fundamental um cálculo prévio para que se verifique se há de fato

vantagem na desaposentação.

b. Obter benefício no futuro. O aposentado pode renunciar as parcelas que recebe a

fim de requerer uma nova aposentadoria no futuro, no momento em que achar

mais conveniente para ele, a qualquer tempo.

Ressaltamos que não se pode confundir  desaposentação com outros institutos

que,  apesar  de  se  assemelharem  em  alguns  aspectos,  são  distintos.  Assim,

desaposentação distingue-se da revisão de benefícios, da desistência, da transformação,

da renúncia e da reversão, como observaremos a seguir.

Consoante  LADENTHIN e  MASOTTI  (2012),  a desaposentação busca  uma

desconstituição da situação jurídica para constituir uma nova, enquanto, a  revisão de

benefícios requer uma reforma, um conserto para corrigir algum erro material  ou de

direito na situação jurídica existente.

As autoras também distinguem desaposentação dos institutos da desistência, da

transformação e  da  renúncia.  No  que  se  refere  à  desistência3 do  benefício

previdenciário,  esta  é  permitida  desde  que  o  segurado  ainda  não  tenha  recebido  a

2 3. Obter novo benefício com alteração da DIB (data do início do benefício) para tempo pretérito.  

3 Conforme Decreto 3.048/99, art. 181-B, parágrafo único: O segurado pode desistir do seu pedido de
aposentadoria desde que manifeste esta intenção e requeira o arquivamento definitivo do pedido antes
da ocorrência do primeiro de um dos seguintes atos: (Redação dada pelo Decreto nº 6.208 , de 2007)
I - recebimento do primeiro pagamento do benefício; ou (Incluído pelo Decreto nº 6.208 , de 2007)
II - saque do respectivo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Programa de Integracao Social .
(Incluído pelo Decreto nº 6.208 , de 2007)
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primeira prestação e devolva a carta de concessão e a certidão para o PIS/FGTS nos

casos de aposentadoria.

Quanto  à  transformação, MARTINEZ  (2012)  aponta  os  casos  em  que  a

prestação previdenciária é transformada em outra.  Em situações nas quais o auxílio-

doença comum, tendo reconhecido o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário do

Decreto  6.042/07,  ele  é  convertido  em  auxílio-doença  acidentário.  Assim,  a

transformação modifica o ato administrativo.

No que se refere à renúncia, de acordo com LADENTHIN e MASOTTI (2012),

esta é possível em algumas circunstâncias, sem a necessidade de ação judicial. Há, por

exemplo,  a  renúncia  à  pensão por  morte  de cônjuge quando o dependente  opta por

receber uma segunda pensão por morte de outro cônjuge por esta ser mais vantajosa.

Contudo, as renúncias às aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial não

são reconhecidas pelo INSS.

A renúncia difere da desaposentação, uma vez que

[Nesta],  o  segurado abdica apenas  dos proventos  da aposentadoria,
mas não do direito de utilizar os períodos de trabalhos anteriores à
desaposentação para somá-los aos períodos posteriores. [Naquela], o
segurado opta em não receber mais os proventos de aposentadoria,
bem como de não se utilizar do tempo de serviço computado para a
concessão desta  (LADENTHIN e MASOTTI, 2012:68-69).  

Já  a  reversão é  reconhecida no  Regime  Próprio  da  Previdência  Social,

consistindo no retorno ao trabalho do servidor público aposentado, conforme condições

para trabalhar pré-estabelecidas no artigo 25 da Lei 8.112/90. Há também a reversão de

aposentadoria por invalidez no Regime Geral da Previdência Social, prevista nos artigos

46 e 47 da Lei 8.213/91.

Todavia, faz-se mister não confundir reversão com desaposentação. Consoante

IBRAHIM (2011), na primeira, pretende-se uma permissão para o retorno à atividade

laboral, na segunda, busca-se a obtenção de novo benefício mais vantajoso no mesmo

ou em outro regime previdenciário.

Abordaremos os institutos da renúncia e da reversão mais aprofundadamente na

seção 4.2.5 deste trabalho.
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3 – A INVIABILIDADE DA DESAPOSENTAÇÃO PARA O INSS

O próprio Instituto Nacional  do Seguro Social  (INSS),  autarquia federal,  não

reconhece a desaposentação. Argumenta que conceder tal instituto violaria ato jurídico

perfeito e o direito adquirido, no caso, a aposentadoria.  Afirma que, conforme o texto

Constitucional,  em seu artigo 5º, XXXVI, estes são garantias fundamentais  os quais

nem a lei  pode prejudicar:  a lei  não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico

perfeito  e  a  coisa  julgada.  Este  inciso  impediria  a  alteração  unilateral  de  situação

jurídica já consolidada.

O INSS também acusa que a possibilidade da desaposentação fere os Princípios

da Legalidade e da Isonomia. No que se refere ao primeiro, aponta que a Administração

Pública só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Portanto, se tal benefício não é previsto

em lei, seria ilegal o INSS concedê-lo.

 Quanto ao segundo, a concessão da desaposentação beneficiaria mais a pessoa

que antecipou o recebimento da aposentadoria do que aquela que continuou trabalhando

e contribuindo a fim de obter  um período maior  de contribuição  para se  aposentar.

Logo, haveria um tratamento desigual para com estes segurados.

O  Instituto  Nacional  evoca  o  Princípio  da  Solidariedade,  baseando-se  no

chamado “sistema de repartição simples”, consoante artigo 195 da Magna Carta. Tal

sistema previdenciário adotado no Brasil é o de repartição, e não o de capitalização, em

que o trabalhador contribui para financiar o sistema como um todo e não apenas a sua

aposentadoria.  Em  outras  palavras, os  trabalhadores  devem  contribuir  não  para  o

próprio benefício, mas para garantir o futuro das próximas gerações.

A autarquia  federal  assinala  violação  a  outro princípio:  o  da  manutenção  do

equilíbrio  econômico  e  atuarial  da  Previdência  Social  se  houver  o  pedido  da

desaposentação, uma vez que uma nova aposentadoria não foi prevista pelo Sistema

Previdenciário. Assim, acredita ser impossível a utilização das contribuições posteriores

à aposentadoria para a obtenção de novo benefício mais vantajoso.

 Baseia-se no caput do artigo 201 da Constituição Federal: A previdência social

será organizada sob a forma de regime geral,  de caráter contributivo e de filiação

obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial (...).

Na esfera judicial, chega até, raras vezes, a cogitar a hipótese da desaposentação,

porém,  condicionada à  devolução  de  todos  os  valores  já  recebidos,  sob  pena  de

desequilíbrio atuarial do Regime Geral da Previdência Social.  
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Alude  ao  artigo  181-B  do  Decreto  3.048/99,  regulamento  da  Previdência

Social,  o  qual  expressa  a  natureza  irrenunciável  e  irreversível  da  aposentadoria,

impossibilitando,  assim, a  sua  renúncia  e,  por  conseguinte,  qualquer pretensão  de

desaposentação. De acordo com este artigo: 

Art. 181-B.  As  aposentadorias  por  idade,  tempo  de  contribuição  e
especial  concedidas  pela  previdência  social,  na  forma  deste
Regulamento, são irreversíveis e irrenunciáveis.(Incluído pelo Decreto
nº 3.265, de 1999)

A autarquia ainda apresenta o disposto no §2º do artigo 18 da Lei 8.213/91 como

vedação legal à desaposentação, in verbis:

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

Diante desses argumentos,  o INSS vem negando qualquer  pedido referente à

desaposentação seja no âmbito administrativo ou no judicial.

4 – A DOUTRINA

4.1– A IMPOSSIBILIDADE DA DESAPOSENTAÇÃO

Alguns  doutrinadores,  a  minoria,  não  veem  possibilidade  jurídica  para  a

desaposentação, alegando que a aposentadoria é indisponível, portanto, irrenunciável.

Além disso, entendem que deveria haver concordância da Administração, que é o órgão

responsável pela gestão e pagamento do benefício. Fundamentam-se no artigo 181-B do

Decreto  nº  3.048/99,  o  qual  prevê  a  irrenunciabilidade  e  irreversibilidade  da

aposentadoria. 

COLNAGO (2005) entende que só seria possível a desaposentação por meio de

um ato  administrativo  vinculado  com  requisitos  iguais  ao  ato  da  aposentação,  que

introduz a aposentadoria. Esses requisitos consistiriam em previsão legal, agente capaz,

objeto lícito e moral, além de interesse público.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3265.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3265.htm#art1
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 Como  tais  condições,  para  ela,  não  existem,  a  desaposentação  torna-se

juridicamente  impossível.  Ainda,  afirma  que  a  concessão  da  mesma  traria  um

enriquecimento  ilícito  ao  segurado,  prejudicando  o  equilíbrio  financeiro  do  Regime

Previdenciário.

 

4.2 – A POSSIBILIDADE DA DESAPOSENTAÇÃO 

O fato de não haver legislação para a desaposentação não significa que ela não

exista, visto que alguns segurados a têm requerido, via judiciário, e obtido êxito. Na

verdade, a maioria dos doutrinadores advoga a possibilidade da desaposentação. 

Segundo  KRAVCHYCHYN,  a  Constituição  Federal  e  a  legislação

previdenciária  não  proíbem  a  desaposentação.  Devido  a  essa  ausência  legislativa,

subentende-se  que  a  desaposentação  é  permitida,  considerando  que  a  liberdade

individual deve ser tratada explicitamente, não podendo ser reduzida ou diminuída por

omissão (2007:5).

Esta autora ainda afirma que a finalidade principal da desaposentação é fazer

com que o segurado tenha a possibilidade de adquirir  benefícios mais vantajosos no

mesmo regime previdenciário ou em outro.

Muitos  doutrinadores  não  só  acreditam  na  possibilidade  jurídica  da

desaposentação  como  também  defendem  que  esta  é  um direito  do  aposentado  que

decidiu  continuar  trabalhando  e,  consequentemente,  continuou  contribuindo  para  a

Previdência Social, em razão de sua compulsoriedade.

Alegam  que  as  contribuições  desses  aposentados,  recolhidas  aos  cofres

previdenciários, devem ser aproveitadas para a concessão de nova aposentadoria mais

vantajosa (após cancelamento da primeira aposentadoria), sob pena de enriquecimento

ilícito do próprio INSS, visto que tais tributos estão vinculados a uma contraprestação.

Desta  forma,  procuram combater  cada  argumento  contrário  à  desaposentação

bem  como  esclarecê-la  e  justificá-la,  sempre  fundamentados  na  legislação  e  nos

princípios constitucionais, conforme elencamos a seguir.

4.2.1 – Os Direitos Fundamentais
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Pilares da Carta Constitucional são os direitos fundamentais, valores inexoráveis

e inafastáveis. Dentre estes, está o valor social do trabalho que, segundo LADENTHIN

e  MASOTTI  (2012),  caracteriza-se  pela  busca  de  condições  financeiras  melhores

somadas à continuidade das contribuições sociais a fim de permitir uma aposentadoria

digna ao segurado, considerando-se todo o tempo em que este trabalhou. 

Para estas autoras, é o trabalho, portanto, a maior riqueza do homem, capaz de

lhe garantir independência material, espiritual e intelectual, retirando-o do estado de

miséria para conduzi-lo ao bem-estar e à justiça social. (2012:93)

Nada mais justo honrar aquele que trabalhou e contribuiu para a Previdência

Social  durante toda sua vida.  Tal atitude não significa favor,  mas respeito ao maior

princípio constitucional de todos: o da dignidade da pessoa humana. 

A  Previdência  Social  está  inserida  nos  direitos  e  garantias  fundamentais  no

capítulo Dos Direitos Sociais da nossa Magna Carta, conforme seu artigo 6º:

Art.  6º  São  direitos  sociais  a  educação,  a  saúde,  a  alimentação,  o
trabalho,  a  moradia,  o  lazer,  a  segurança,  a  previdência  social,  a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na  forma  desta  Constituição.  (Redação  dada  pela  Emenda
Constitucional nº 64, de 2010) [grifos nossos]

Portanto, como direito fundamental que é, deve proteger o cidadão e garantir-lhe

uma vida mais digna, ampliando os seus direitos e não, ao contrário, mitigando-os. A

Previdência  Social  não  pode acusar  o  cidadão  segurado de  violar  princípios  apenas

porque ele luta por um fim de vida mais decente, mais justo e mais tranqüilo em nome

de longos anos trabalhados e contribuídos.

Para  IBRAHIM (2011), não é possível alegar ausência de previsão legal para

impedir as prerrogativas intrínsecas à liberdade da pessoa humana, já que somente esta

pode escolher a condição mais adequada para sua vida: ativo, inativo, aposentado ou

não  aposentado.  Nas  palavras  do  autor:  O princípio  da  dignidade  humana  repulsa

tamanha falta de bom senso, sendo por si só fundamento para a reversibilidade plena

do benefício (2011:71). 

4.2.2 – O Ato Jurídico Perfeito e o Direito Adquirido
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Grande parte dos doutrinadores afirma que a desaposentação não viola nenhum

preceito constitucional,  porque tal  instituto seria para ampliar  o direito do segurado,

beneficiando-o.  Não  consiste  em violação  do  ato  jurídico  perfeito,  uma  vez  que  a

desaposentação  não  é  uma  simples  renúncia  à  aposentadoria,  mas  uma substituição

(imediata ou não) de uma aposentadoria por outra mais benéfica ao segurado.

Para MARTINEZ, abdicar-se de continuar aposentado não significa renunciar o

direito adquirido, este permanece para quando o segurado desejar usufruí-lo, ou melhor,

em suas palavras:  continua potencialmente indestrutível. Acrescenta que mesmo que

haja limitações, como a prescrição de mensalidades:

a aposentadoria de quem preencheu os requisitos legais não pode ser
destruída  por  nenhum ato  jurídico,  mas  o  ato  formal  dinâmico  da
aposentação pode ser desfeito; o direito ao benefício fica suspenso e é
refeito, restabelecido por vontade do titular (no mesmo ou em outro
regime  protetivo).  Em  suma:  quem  pode  se  aposentar  pode  se
desaposentar. (2012:39)

Assegura  que  o  ato  jurídico  perfeito  é  uma garantia  do  indivíduo  e  não  da

autarquia federal. Assim sendo, entende que a renúncia a essa garantia, objetivando uma

proteção maior,  sem prejuízo  ao sistema previdenciário,  é  a realização de outro ato

jurídico perfeito – a desaposentação.

IBRAHIM  defende  que  os  dispositivos  constitucionais  devem  ter  uma

interpretação teleológica a fim de que se adequem melhor aos princípios fundamentais

da própria Magna Carta. Para ele, 

as  garantias  constitucionais,  dentre  elas  a  inviolabilidade  do  ato
jurídico  perfeito,  têm  como  destinatários  os  indivíduos  que  delas
possam usufruir em seu proveito, sendo distorção flagrante da norma
constitucional  qualquer  tentativa de utilizá-las  em sentido contrário
aos interesses daqueles que são objeto da sua proteção. (2011:59)

Portanto, compreendemos que a aplicação literal da Lei Maior nunca abarcará a

realidade  que  é  mutável  e  complexa.  Exige-se  uma  interpretação  que  favoreça  os

beneficiários de tais garantias. Assim, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, que

protegem o cidadão de qualquer mudança legislativa, não são violados, mas estendidos.

Este autor cita as sábias palavras do Ministro OCTAVIO GALLOTTI, no RE

167887/SP: Os princípios do direito adquirido e do ato jurídico perfeito são erigidos,
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pela  Constituição,  em  garantia  do  indivíduo,  perante  o  Estado,  e  não  em  sentido

inverso.

4.2.3 – O Princípio da Legalidade

Quanto ao Princípio da Legalidade,  a Administração Pública de fato só pode

fazer o que a lei autoriza. Mas o indivíduo, no caso, o segurado aposentado pode fazer

tudo aquilo que a lei não o proíbe. Logo, se não há legislação que o proíba de requerer a

desaposentação, então, ele é permitido fazê-lo.

Para MARTINEZ,  Se não há vedação legal para a desaposentação, subsiste

permissão. Realmente, quando a norma pública pretende obstar determinado fato, deve

discipliná-lo claramente;  em princípio,  se  não está proibindo,  enquanto  convier  ao

titular do direito, é porque deseja que aconteça (1992:73)

COELHO acrescenta que

Não  bastasse,  invocar  o  princípio  da  legalidade  para  deixar  de
reconhecer um direito público individual é relegar a um segundo plano
os  interesses  do  administrado;  é  elevar  o  referido  princípio  a  um
patamar  que  não  ostenta  o  de  sobrepor  os  direitos  e  garantias
fundamentais outorgados pelo soberano Poder Constituinte de 1988 ao
cidadão  brasileiro,  como, exempli  gratia,  o  de  que "ninguém  será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei", inscrito  no  inciso  II  do  art.  5º  da  Lei  Maior  da  Federação
Brasileira.  Nesse  passo,  inexistindo no  nosso  ordenamento  jurídico
vigente lei que proíbe o desfazimento de aposentadoria regularmente
deferida,  impossível  cogitar  de  indeferimento  por  conveniência  e
oportunidade da administração ou mesmo em razão de ausência de
autorização  legal,  pois  a  renúncia  de  um  direito  que  integrou  o
patrimônio  de  seu  titular  não  clama  por  ilógicos  e  injurídicos
pressupostos (2002:2).

Quanto  ao  inciso  II  do  artigo  5º  da  Constituição  Federal,  LADENTHIN  e

MASOTTI (2012) mencionam JOSÉ AFONSO DA SILVA para o qual tal dispositivo é

um dos  mais  importantes  do nosso direito  constitucional,  devido à  sua  previsão  da

liberdade  de  ação,  o  que  fundamenta  juridicamente  as  liberdades  individuais,

correlacionando  liberdade e  legalidade.  Portanto,  consoante  estas  autoras,  se  não  há

legislação que proíba a desaposentação, ela é perfeitamente cabível, sobretudo, a fim de

que  sejam  respeitados  o  exercício  do  direito  de  ação  bem  como  o  princípio  da

legalidade.



18

IBRAHIM  (2011)  cita  DI  PIETRO  para  reiterar  a  impossibilidade  da

Administração  Pública  permitir  ou  proibir  o  que  não  está  previsto  em  lei:  a

Administração  Pública  não  pode,  por  simples  ato  administrativo  [como  um

regulamento],  conceder  direitos  de  qualquer  espécie,  criar  obrigações  ou  impor

vedações aos administrados; para tanto, ela depende de lei. (grifos nossos). (2011:69)

4.2.4 – O Princípio da Solidariedade

A  desaposentação,  para  LADENTHIN  e  MASOTTI  (2012), não  infringe  o

Princípio da Solidariedade, porque estando aposentado ou não, o segurado é filiado e

permanece contribuindo para o sistema previdenciário.

As autoras questionam a tão aludida solidariedade, usada como justificativa para

se negar a desaposentação, porém, quando o aposentado mais precisa e tem direito, a

mesma não é evocada. Elas apontam, dentre vários tipos de casos injustos, o de um

segurado cuja contribuição fora por mais de vinte e cinco anos que, no entanto, perdera

a qualidade de segurado e falecera assim, por isso, os seus dependentes não receberam

nenhum benefício. 

Também, questionam o destino das contribuições feitas por este ex-segurado ao

longo dos anos, já que sua família nada recebera. Então, apontam, com indignação, o

destinatário e beneficiário destas parcelas – o Sistema Previdenciário.

4.2.5 – A Reversibilidade e a Renúncia

No que se refere ao artigo 181-B do Decreto 3.048/99 ( já expresso no capítulo

3), os doutrinadores advertem que este inova ao qualificar as aposentadorias por idade,

tempo de contribuição e especial como irreversíveis e irrenunciáveis, visto que não há

lei que disponha sobre tal qualificação. Alertam que um decreto tem natureza jurídica de

ato  normativo  secundário,  portanto,  não  pode  inovar  o  ordenamento  jurídico,  seja

modificando, criando ou extinguindo direitos. 

Para MARTINEZ (2012), este artigo não ofende o fenômeno da desaposentação,

uma vez que, em suas palavras:  a irreversibilidade diz respeito à autarquia e não à

pessoa e ninguém renuncia ao tempo de serviço ou à aposentadoria, mas à percepção

de suas mensalidades (2012:57).
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IBRAHIM (2011)  lembra  que,  além da  legislação  não  proibir  a  reversão  da

aposentadoria, a Lei 8.213/91, nos seus artigos 46 e 47,  prevê tal reversibilidade para a

aposentadoria por invalidez se o segurado retornar voluntariamente à atividade laboral

ou se for verificada a recuperação da sua capacidade para o trabalho:

Art.46. O aposentado por invalidez que retornar  voluntariamente  à
atividade terá a sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir
da data do retorno.
Art.47. Verificada  a  recuperação  da  capacidade  de  trabalho  do
aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento (...)

A reversão também está prevista no artigo 25 da Lei 8.112/90 que dispõe sobre o

regime jurídico único dos servidores públicos civis, in verbis:

Art.25.  reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado: 
I - por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes
os motivos da aposentadoria; ou     
II - no interesse da administração, desde que:            
a) tenha solicitado a reversão;
b) a aposentadoria tenha sido voluntária;
c) estável quando na atividade;
d)  a  aposentadoria  tenha  ocorrido  nos  cinco  anos  anteriores  à
solicitação;
e) haja cargo vago.

 LADENTHIN e MASOTTI (2012) observam que, embora distinto, o instituto

da reversão tem sido usado como paradigma da desaposentação, como analogia para

interpretações referentes à possibilidade de renúncia, de desistência do exercício de um

direito com uma futura constituição de uma nova relação.

No que concerne à renúncia, Martinez (2012) afirma que esta se caracteriza por

ser um instituto técnico jurídico, construído pela doutrina e aperfeiçoado por decisões

judiciais iterativas.

Este autor esclarece que a renúncia não acaba com nenhum direito à prestação

previdenciária,  apenas suspende o seu exercício.  No momento em que aquele que o

renunciou desejar reavê-lo, assim poderá fazê-lo.  Referindo-se à desaposentação, ele

aponta que nesse instituto previdenciário é impossível alguém abandonar um direito ou

dele desistir. (2012:51)
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Compartilham do mesmo entendimento, LADENTHIN e MASOTTI (2012) bem

como BANDEIRA DE MELLO (2007) cujas  palavras  foram citadas  na obra destas

autoras: 

Não se confunde a renúncia do direito com a do seu exercício em dada
hipótese.  Em  determinada  circunstância,  pode  ao  interessado  não
convir fazer uso do seu direito – o que não se confunde com desistir
dele. E, se a lei não proibir  essa atitude,  nada impede que a tome,
mesmo  com  os  direitos  irrenunciáveis.  (In:  LADENTHIN  e
MASOTTI, 2012:65)

LADENTHIN  e  MASOTTI  (2012)  argumentam  que  a  renúncia,  no  direito

previdenciário, é um ato administrativo volitivo e personalíssimo, pedido somente pelo

administrado – o titular do direito subjetivo. Tal ato administrativo tem legitimidade

para desfazer  outro ato  administrativo,  no caso,  o  ato  que concedeu o benefício  da

aposentadoria. E acrescentam que se o ato foi eficaz e exequível, ele pode ser desfeito

pela renúncia, além de, como todo ato administrativo, produzir efeito imediato e não ter

caráter retroativo.

Estas  autoras,  objetivando  ratificar  o  entendimento  que  defendem,  citam

BANDEIRA DE MELLO (2007) e DIÓGENES GASPARINI (2007) que pensam de

igual modo. Para o primeiro, renúncia é o ato administrativo unilateral, discricionário

pelo qual se abdica de um direito. Constitui modo de extinção de direito. 

Para o segundo,  a extinção dos atos administrativos, quando eficaz,  pode se

dar: a. Pelo cumprimento dos efeitos; b. Pelo desaparecimento do sujeito da relação

jurídica; c. Pelo desaparecimento do objeto da relação jurídica; d. Pela retirado do ato

(...); Pela renúncia. [grifos nossos] (In: LADENTHIN e MASOTTI, 2012:64-65).

LADENTHIN  e  MASOTTI  (2012)  afirmam  que  os  efeitos  produzidos  pela

renúncia  não se  desfazem,  uma vez  que  o  ato  administrativo  foi  legítimo,  válido  e

perfeito. Apontam como conseqüência da renúncia à aposentadoria a desaposentação,

que possibilita o aproveitamento do tempo de contribuição da primeira aposentadoria

somado às contribuições pagas posteriormente a esta para uma nova e mais vantajosa

aposentadoria4.

4 Contudo, ressaltamos que há outras possibilidades de renúncia, que não necessariamente aquela que leve
à desaposentação. LADENTHIN e MASOTTI (2012) citam, por exemplo, a renúncia referente à pensão
deixada por cônjuge. Se há duas pensões de dois cônjuges já falecidos, o cônjuge beneficiado deverá
renunciar uma e escolher a mais vantajosa, consoante o artigo 124, VI da Lei 8.213/91: Salvo no caso de
direito  adquirido,  não  é  permitido  o  recebimento  conjunto  dos  seguintes  benefícios  da  Previdência
Social: (...) VI – mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de
opção pela mais vantajosa.
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Ainda,  estas  autoras  advogam  que  a  renúncia  ao  recebimento  das  parcelas

previdenciárias  acaba  sendo o único meio para que o aposentado que,  em razão de

receber uma aposentadoria de valor muito baixo e, consequentemente, ser obrigado a

voltar  ao  trabalho  e  novamente  descontado  pelo  INSS,  consiga  futuramente  uma

aposentadoria melhor.

Quando um aposentado segurado requer a desaposentação a fim de obter um

novo benefício  com os  valores  recalculados  é  como se  houvesse  uma substituição,

porque o aposentado não fica nenhum mês sem receber a sua aposentadoria. Nos termos

de LADENTHIN e MASOTTI (2012), 

Na  grande  maioria,  o  valor  da  “nova”  aposentadoria  é
consideravelmente maior e a desaposentação pode valer a pena. Neste
caso, o pedido principal é a renúncia para permitir nova contagem de
tempo  posterior  à  aposentação,  com  imediata  concessão  de  novo
benefício. Trata-se de  ato contínuo, sem que o segurado fique um
dia sequer sem benefício.[grifos nossos] (2012:84)

Segundo MARTINEZ, por ser um meio de subsistência ao trabalhador,

durante  o  pedido  administrativo  ou  o  curso  da  ação  de  desaposentação,  não  se

suspende o pagamento das mensalidades. Todavia, ele adverte:  mas pode aumentar o

débito  do  aposentado,  devendo  ele,  sem  certeza  do  sucesso,  consignar  os  valores

(2012:57)

 

4.2.6 – O Enriquecimento Ilícito

KRAVCHYCHYN  (2007)  advoga  que  as  prestações  recebidas  na  primeira

aposentadoria não foram ilícitas ou indevidas, além de terem sido “consumidas” devido

à sua natureza alimentar. Ou seja, estes valores destinaram-se a prover o sustento do

aposentado, que preencheu todos os requisitos legais para recebê-las. 

O fato  do aposentado segurado desejar  uma aposentadoria  um pouco melhor

para viver com dignidade, em hipótese alguma, configura enriquecimento ilícito ou sem

causa.

Nas  palavras  de  MARTINEZ  (2012),  há  um  “exagero  retórico”  nas

argumentações  de  muitos  advogados  ao  acusarem o INSS de  enriquecimento  ilícito

pelo fato desta autarquia federal não reconhecer a desaposentação. 
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Este  autor  ainda  alerta  ser  impossível  a  Previdência  Social  enriquecer  ou

empobrecer porque a mesma não é uma empresa comercial, ao contrário, é um órgão

público, assim, apropriar-se de algo que não é seu não faz sentido. Mesmo que haja um

superávit previdenciário, este é legalmente destinado ao FPAS (Fundo da Previdência e

Assistência Social) e usado para que sejam cumpridas outras obrigações constitucionais.

Contrariamente,  de  acordo  com  este  jurisprevidenciarista,  o  enriquecimento

ilícito  do  segurado  é  possível  caso  ele  tenha  sido  condenado  à  restituição  de

determinada quantia e caso tal decisão tenha transitado em julgado.

Não  compartilhamos  do  mesmo  entendimento  de  MARTINEZ  (2012).

Primeiramente,  porque se houve condenação,  ocorreu um ato ilícito,  um pagamento

indevido, que não é a configuração da desaposentação.

Segundo,  parece-nos  bastante  razoável  um  trabalhador  aposentado  desejar  o

recálculo  destas  novas  contribuições,  almejando  uma  aposentadoria  financeiramente

melhor. Ele, provavelmente, voltou a trabalhar porque o valor de sua aposentadoria não

permitia que vivesse dignamente, vendo-se ainda obrigado a contribuir novamente para

a Previdência Social5.

Consoante  o  caput do  artigo  884  do  Código  Civil,  o  enriquecimento  ilícito

configura-se quando:  Aquele que,  sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem,

será obrigado a restituir  o indevidamente auferido,  feita  a atualização dos valores

monetários.

Assim  sendo,  não  há  que  se  falar  em  enriquecimento  ilícito,  visto  que  o

aposentado  que  requer  a  renúncia  de  sua  aposentadoria  para  obter  uma  nova  não

cometeu nenhum ato ilícito nem recebeu nenhum valor indevido. Além disso, apresenta

relevantes  justificativas,  como  as  relatadas  acima,  para  o  requerimento  da

desaposentação, não configurando, portanto, tal enriquecimento.

4.2.7 – O Equilíbrio Econômico e Atuarial do Sistema Previdenciário

IBRAHIM (2009) resume o conceito de equilíbrio financeiro que se caracteriza

pela existência de reservas monetárias ou de investimentos,  numerário ou aplicações

5 Art.12 § 4º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS que estiver exercendo ou
que voltar  a  exercer  atividade  abrangida  por  este  Regime é  segurado  obrigatório  em relação  a  essa
atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata esta Lei, para fins de custeio da Seguridade Social
(Lei 8.212/91).
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suficientes  para  o  cumprimento  dos  compromissos  atuais  e  futuros  previstos  em

Estatuto. 

Para  tal  equilíbrio,  não  há  a  necessidade  de  superávits  contínuos,  basta  o

encontro  positivo  ou  nulo  entre  receitas  e  despesas.  Ressalta  que  até  mesmo saldo

negativo por  um curto período é aceitável.  Contudo,  o  superávit  é  desejável  para a

constituição  de  reservas  de  contingências,  o  que  traz  tranquilidade  ao  sistema  em

momentos de instabilidade.

O autor apresenta uma breve definição de equilíbrio atuarial, conceito este bem

mais complexo, oriundo da atuária, ciência do seguro.  Este caracteriza-se pelo uso de

muitas variáveis existentes no perfil dos participantes. Neste, é necessário mais que o

simples encontro de receitas e despesas, deve haver o equilíbrio da massa, objetivando a

manutenção de um sistema equilibrado, protetivo e viável.

Quanto à questão do desequilíbrio econômico e atuarial da Previdência Social,

como desculpa para a inviabilidade da desaposentação, IBRAHIM é categórico:

A desaposentação não prejudica o equilíbrio atuarial do sistema, pois
as cotizações posteriores à aquisição do benefício são atuarialmente
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 atuarial  à  sua revisão,  obedecendo-se  assim as
premissas jurídicas e atuárias a que se deve submeter a hermenêutica
previdenciária (2009:724).

Ainda, IBRAHIM (2011) salienta que as novas cotizações geram um excedente

atuarialmente inesperado para o INSS, que devem ser utilizadas para cálculo do novo

benefício,  considerando-se o tempo total  de contribuição do segurado, visto que ele

abdicará da primeira aposentadoria.

Argumenta que o mesmo é possível na troca de um regime previdenciário por

outro, já que um regime deixará de pagar o benefício, vertendo os recursos acumulados

para o outro regime, através de compensação financeira. 

IBRAHIM (2011) ressalta que a finalidade da desaposentação não é de forma

nenhuma a acumulação de benefícios,  mas um simples recálculo  do que se recebia.

Apesar  deste  recálculo  considerar  o  tempo  de  contribuição  anterior  e  posterior  à

primeira aposentadoria, ele deve ser baseado na legislação atual, ou seja, na lei vigente

no momento da concessão da nova aposentadoria a fim de que, segundo este autor, não
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haja desequilíbrio atuarial, visto que as regras pretéritas eram, em geral, mais vantajosas

para o segurado.

MARTINEZ (2012) discorre sobre os artigos 40§9° e 201§9° da Constituição

Federal, respectivamente, in verbis:

40§ 9º - O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será
contado  para  efeito  de  aposentadoria  e  o  tempo  de  serviço
correspondente para efeito de disponibilidade.

201§9º - Para efeito de aposentadoria,  assegurada  a  contagem
recíproca  do  tempo  de  contribuição  na  administração  pública  e  na
atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes
de  previdência  social  se  compensarão  financeiramente,  segundo
critérios estabelecidos em lei. (Alterado pela EC-000.020-1998)

Estes  artigos  preveem  a  contagem  recíproca  do  tempo  de  contribuição.  O

primeiro dispositivo refere-se apenas aos regimes públicos. Já o segundo é bem mais

amplo – compensação entre os diferentes regimes da Previdência Social – , tendo certo

caráter de norma de superdireito,  segundo o autor,  porque vale para os regimes de

origem e instituidor.

LADENTHIN e MASOTTI (2012) compreendem que não existe razão para se

falar  em  desequilíbrio  financeiro  e  atuarial  (pelo  contrário),  uma  vez  que,  após  a

aposentadoria e continuação do trabalho, há o consequente pagamento compulsório das

contribuições,  (conforme art.12 §4º da Lei  8.212/91)  valores  estes que não estavam

previstos aos cofres previdenciários.

Estas  previdenciaristas  asseguram  que  se  ocorreu  contribuição,  deve  haver

concessão de benefício, caso contrário, infringir-se-á a função social motivo da criação

do sistema de seguridade social. Não se pode sobrepor a questão fiscal, minimizando-se

ou extinguindo-se os benefícios da ordem social.

FOLLADOR e PEREIRA (2009) elogiam a “inteligência intrínseca” da fórmula

do fator previdenciário, que inclui variáveis como o tempo e alíquota de contribuição, a

idade  e  a  expectativa  de  sobrevida,  garantindo  a  cada  segurado  receber  durante  o

restante da sua vida após a aposentadoria apenas o que contribuiu. 

Desta forma, é assegurado permanentemente o equilíbrio financeiro e atuarial

conforme o  artigo  201 do texto  constitucional.  Em suas  palavras,  pode-se  afirmar,

matemática,  financeira,  e  atuarialmente,  que  o  segurado,  no  momento  da

aposentadoria pelo fator previdenciário, recebeu rigorosamente pelo que contribuiu;

http://www.dji.com.br/constituicao_federal/ec020.htm
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ou que  contribuiu rigorosamente pelo que vai receber até a morte (2009:4).[grifos

nossos]

LADENTHIN e MASOTTI (2012) concordam com FOLLADOR e PEREIRA

no entendimento de que há um falso déficit na Previdência Social, visto que consideram

as contribuições pagas após a primeira aposentadoria um “excesso contributivo”, que se

não recalculadas para novo benefício configurariam como uma espécie de imposto/taxa

e não como uma contribuição social.

Para FOLLADOR e PEREIRA (2009), se o regime previdenciário é contributivo

e visa o equilíbrio financeiro e atuarial, as contribuições adicionais devem originar um

benefício correspondente, sob pena de não se caracterizarem como um seguro social,

desvirtuando assim da sua finalidade. Apontam que para um regime atuarial justo, deve-

se aplicar o fator previdenciário a fim de se calcular o benefício adicional relativo a

estas  contribuições  adicionais,  acarretando  numa  nova  aposentadoria  cujos  valores

representarão, precisamente, o equilíbrio atuarial entre benefício e contribuições.

 LADENTHIN e MASOTTI (2012) também alertam para o fato de 20 % de toda

a arrecadação das contribuições sociais serem destinados a outras finalidades que não a

previdenciária  através  da  chamada  Desvinculação  dos  Recursos  da  União  (DRU),

prevista no artigo 76 do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias):

Art.  76.  São desvinculados de órgão,  fundo ou despesa,  até 31 de
dezembro de 2015, 20% (vinte por cento) da arrecadação da União de
impostos,  contribuições  sociais  e  de  intervenção  no  domínio
econômico, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida
data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais. (Alterado pela
EC-000.068-2011)

Estas  autoras  ainda  citam  o  estudo  de  ELVIO  FLÁVIO  DE  FREITAS

LEONARDI  (2010)6 para  corroborar  com a  sua  tese  de  que  não  há  um déficit  na

Previdência Social. Em seu trabalho, LEONARDI defende que o sistema previdenciário

é superavitário e procura comprovar tal argumento por meio de pesquisa nos Anuários

Estatísticos da própria Previdência Social, afirmando que:

(...)  é  fácil  observar  que  o  sistema  previdenciário  brasileiro  não  é
deficitário,  mas  pelo  contrário,  apresenta,  em todos  os  últimos  10

6 Para um melhor aprofundamento, ler o texto do autor: LEONARDI, Elvio Flávio de Freitas. Déficit da
Previdência Social. Revista de Previdência Social – RPS, a. XXXIV, n. 357. Ago./2010.p.357-703.

http://www.dji.com.br/constituicao_federal/ec068.htm
http://www.dji.com.br/constituicao_federal/ec068.htm
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(dez)  exercícios  financeiros,  superávit,  totalizando,  segundo dados
obtidos no Anuário Estatístico da Previdência Social, o montante de
R$  65.653.047.097,16 (sessenta  e  cinco  bilhões,  seiscentos  e
cinquenta e três milhões, quarenta e sete mil, noventa e sete reais e
dezesseis centavos) (In: LADENTHIN e MASOTTI, 2012:101).

4.2.8 – A Não Devolução dos Valores Recebidos

Há  ainda  aqueles  que  são  favoráveis  à  desaposentação  desde  que  sejam

devolvidos os valores já recebidos da primeira aposentadoria. Contudo, tal devolução

esbarra,  para  alguns,  na  natureza  alimentícia  da  aposentadoria.  É  o  que  defende

TAVARES (2005): sendo prestação alimentar, não há que se falar em devolução.

Nesse sentido, também argumentam CASTRO & LAZZARI:

Entendemos que não há necessidade da devolução dessas  parcelas,
pois não havendo irregularidade na concessão do benefício recebido,
não há o que ser restituído. Como paradigma, podemos considerar a
reversão, prevista na Lei no. 8.112/90, que não prevê a devolução dos
proventos percebidos (2006:547).

A  devolução  dos  valores  percebidos  da  aposentadoria,  para  muitos

doutrinadores,  violaria  o  princípio  da  irrepetibilidade  dos  alimentos  ou,  também

chamado, o princípio da não-devolução dos alimentos. 

MARTINEZ  (2012)  questiona  a  natureza  alimentar  das  prestações

previdenciárias. Para ele, o caráter alimentar é personalíssimo e depende da situação

econômica ou financeira do destinatário. Nos pedidos de desaposentação, critica o fato

de dois valores recebidos ao mesmo tempo – a aposentadoria e a remuneração – serem

considerados de natureza alimentar.

 Além disso, aponta casos de valores previdenciários recebidos indevidamente,

que, se considerados como alimentares, também não serão devolvidos. Em razão destes

argumentos,  MARTINEZ  é  a  favor  da  restituição  dos  valores  se  obtida  a

desaposentação.  Ele  é  taxativo:  Se  os  aposentados  não  tiverem  de  devolver  o  que

receberam por conta  desse argumento  ninguém mais  deverá  restituir  coisa alguma

(2012:70).



27

IBRAHIM (2011) afirma que não há justificativa para a restituição dos valores

já recebidos, uma vez que os regimes previdenciários públicos em nosso país, tanto o

regime  geral  da  previdência  social  quanto  os  regimes  próprios  de  previdência,  são

realizados com base no sistema de  pacto intergeracional. Ou seja, a população ativa

sustenta  os  benefícios  dos  inativos,  não  havendo  nenhuma  relação  direta  com  a

cotização individual.

 Para  este  autor,  os  mecanismos  de  compensação  financeira  entre  regimes

previdenciários  oficiais  são  feitos  a  partir  de  valores  arbitrados,  muitas  vezes

desvinculados  da  real  cotização  do  segurado.  (2011:65).  Portanto,  não  faz  sentido

devolver estes valores.

 IBRAHIM critica:

Se  a  questão  atuarial  fosse  tratada  com a  mesma  seriedade  que  é
apresentada pelos detratores da desaposentação, curvar-me-ia à crítica
e  abandonaria  a  tese  pelo  menos  nos  padrões  atuais  em  regimes
diversos,  sem a  restituição  dos  valores  recebidos.  Mas  a  realidade
brasileira é outra, não havendo o rigor atuarial pretendido. (2011:105)

LADENTHIN e MASOTTI (2012)  concordam com este  autor.   Para elas:  A

desaposentação  não  é  nenhum  pedido  absurdo,  uma  vez  que  se  funda  no  direito

personalíssimo  do  segurado,  sendo  inconcebível  “puni-lo”,  impondo-lhe  a

possibilidade de renúncia apenas e tão somente se houver a devolução do quantum por

ele recebido enquanto aposentado (2012:98).

Segundo estas previdenciaristas, o ideal seria que existisse uma legislação que

possibilitasse  aos  segurados  melhorar  sua  aposentadoria  através  das  contribuições

realizadas posteriormente à jubilação. No entanto, não há, o que faz da desaposentação

o único meio com capacidade para corrigir esta distorção.

 Acrescentam que A devolução, portanto, dos valores recebidos pelo segurado

enquanto aposentado não deve ocorrer, pois o benefício foi concedido legitimamente

(...) A concessão ocorreu por um ato do ente administrativo,  válido,  sem vícios que

permitissem anulá-lo (2012:101).[Grifos nossos]

De acordo com FOLLADOR e PEREIRA (2009), é inviável a devolução dos

valores  recebidos  com  a  primeira  aposentadoria  a  fim  de  que  se  conceda  a

desaposentadoria  para  uma nova aposentadoria,  já  que  tais  valores  correspondem à
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exata e total contribuição feita para que o primeiro benefício fosse legalmente recebido

nos anos anteriores ao pedido da desaposentação. 

Portanto,  não  há  que  se  falar  em  restituição  de  valores  da  primeira

aposentadoria, visto que estes já foram devidamente pagos pelo segurado praticamente

por toda sua vida. Assim, compartilhamos do pensamento de FOLLADOR e PEREIRA:

Trata-se pois,  agora, de somente se correlacionar um adicional,  um
plus,  de  benefício  novo  decorrente  das  contribuições  a  mais
efetuadas no  período  de  trabalho  exercido  e  contribuído  após  a
primeira  aposentadoria  (...)  Configura-se  que  qualquer  exigência
referente  à  devolução  dos  valores,  até  então  recebidos  pelo
aposentado  para  nova  jubilação,  converge  para  o  enriquecimento
ilícito por parte da Autarquia Previdenciária. Posto que comprovada
a preservação do equilíbrio financeiro atuarial do sistema contributivo
previdenciário tanto pela incidência do fator previdenciário no cálculo
do  novo  benefício  como  pelo  recolhimento  das  contribuições
previdenciárias vertidas após aposentadoria.(2009:5) [grifos nossos]

4.2.9 – Regimes Previdenciários7 e a (Possibilidade da) Desaposentação

O sistema previdenciário brasileiro comporta três regimes distintos, consoante

LADENTHIN e MASOTTI (2012), a saber: 

1) Regime Geral da Previdência Social (RGPS) – para os trabalhadores celetistas e

para os trabalhadores autônomos filiados. Além de disposto no artigo 201 da

Constituição Federal, é regulado pelas Leis 8.213/91, 8.212/91 e pelo Decreto

3.048/99.

2) Regime Próprio  da  Previdência  Social  (RPPS) – para  servidores  públicos.  É

estabelecido no âmbito de cada ente da federação. Está previsto no artigo 40 da

Constituição Federal e nas Leis 9.717/98 e 10.887/04.

3) Regime  de  Previdência  Privada  (RPP)  –  para  aquela  pessoa  que  optar  em

contratar  uma  previdência  privada  para  complementar  sua  aposentadoria  ou

renda.  É  assegurado  constitucionalmente  no  artigo  202  da  Magna  Carta  e

regulado pelas Leis Complementares 108/01 e 109/01.

Os dois primeiros, o RGPS e o RPPS, são os regimes mais comuns no país, visto

que são de vinculação compulsória,  isto é,  a contribuição é obrigatória.  Já o regime

7 IBRAHIM divide a Previdência Social nos seguintes regimes: 1) Regimes Básicos (RGPS e RPPS); 2)
Regimes Complementares Privados (Aberto e Fechado – Art. 202 da CRFB); 3) Regime Complementar
Público Fechado – Art.40, §§ 14, 15, 16 da CRFB. (2009:34)
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complementar é de natureza privada e de contribuição facultativa.  Este, nas palavras de

LADENTHIN e MASOTTI, 

tem como principal  característica  ser  completamente  autônomo,  ou
seja, cujos benefícios correspondem a reservas acumuladas em regime
de capitalização e são independentes da concessão dos benefícios do
Regime  Geral  da  Previdência  Social  ou  dos  Regimes  Próprios
(2012:51).

Cabe  ressaltar  que  o  pagamento  de  uma  previdência  privada  não  exime  o

trabalhador ou servidor da contribuição compulsória, respectivamente, no RGPS ou no

RPPS.

IBRAHIM (2011) ainda acrescenta que a desaposentação é possível nos regimes

previdenciários geral e próprios se a sua finalidade for a melhoria do status econômico

do associado, através da liberação do tempo de contribuição usado para a aquisição da

aposentadoria.

 Este  tempo  deve  ficar  livre  e  desimpedido  para  a  sua  averbação  em outro

regime  ou  para  ser  contado  na  aquisição  de  novo  benefício  no  mesmo  regime

previdenciário,  quando  o  segurado  possui  tempo  de  contribuição  posterior  à

aposentação, porque continuou trabalhando.

Deste  modo,  para  este  autor,  há  “duas  possibilidades  de  desaposentação:

averbação  de  tempo  de  contribuição  em outro  regime  previdenciário  ou  contagem

deste  tempo  no  mesmo  regime,  em  ambas  as  hipóteses  colimando  benefício  mais

vantajoso”. (2011:37).

Convém observar que IBRAHIM (2011) trata dos dois regimes previdenciários

públicos e mais comuns do nosso país, conforme as suas palavras: O sistema protetivo

brasileiro comporta dois regimes básicos distintos: para servidores públicos e para os

demais trabalhadores brasileiros (2011:27).

LADENTHIN e  MASOTTI  (2012)  também  entendem  que  a  desaposentação

pode ocorrer no mesmo regime previdenciário ou em regimes distintos, considerando

apenas os Regimes Próprios e o Regime Geral da Previdência Social.   Desta forma,

consoante estas autoras,  é possível a desaposentação:  a) Entre regimes distintos: de

RGPS para RPPS ou de RPPS para  RGPS; b)Entre o mesmo regime: de RGPS para

RGPS ou de RPPS para RPPS. (2012:84)8

8 Elas  não  tratam da  possibilidade  da  desaposentação  no  Regime de  Previdência  Complementar  (ou
Regime de Previdência Privada), embora o apresentem em sua obra. Para  LADENTHIN e MASOTTI
(2012), como tal regime é facultativo e de natureza contratual, as regras são específicas e diferentes das
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Os autores, em geral, apontam a desaposentação do RGPS para o RPPS como a

mais freqüente.  Sãos os casos de aposentados no RGPS que passaram em concurso

público,  para  o  RPPS.  Outra  que  também  ocorre  com  certa  freqüência  é  a

desaposentação  do  RGPS  para  o  próprio  RGPS.  Casos  estes  de  aposentados  que

continuaram trabalhando e contribuindo como celetistas.

4.2.10 – A proteção ao Aposentado Segurado

A  desaposentação  não  pode  prejudicar,  em  hipótese  alguma,  o  aposentado

segurado, trazendo-lhe algum tipo de insegurança ou reduzindo os seus direitos.

É necessário, portanto, que antes de se requerer tal instituto seja feito um cálculo

para ver se é mesmo vantajoso financeiramente para o aposentado renunciar  a atual

aposentadoria e demandar uma nova.

Faz-se  mister  ressaltar  o  risco  da  desaposentação  por  si  só,  ou  seja,  sem a

finalidade de se obter uma nova e melhor aposentadoria. Consoante IBRAHIM: 

não creio ser adequada a definição ampla e abrangente, no sentido de
permitir a desaposentação desvinculada de qualquer outro benefício a
ser  concedido  (...)  isso  poderia,  no  futuro,  gerar  algum  tipo  de
desaposentação  forçada para  segurados  já  jubilados  por  motivos
diversos. (2011:38)

Provavelmente,  uma desaposentação  sem um novo  vínculo  de  aposentadoria

traria  a subtração de direitos  já  adquiridos,  o que seria  inconstitucional.  O interesse

maior deve ser sempre a segurança e proteção do segurado. Portanto, há de ter que se

garantir  a  desaposentação  vinculada  a  uma  nova  aposentação  que  favoreça,

economicamente, ainda mais ao beneficiário. 

Em outros termos, a desaposentação, segundo IBRAHIM, (...) ao contrário de

violar direitos, somente os amplia. Seu objetivo será sempre a primazia do bem-estar

do indivíduo, algo desejável por toda a sociedade. (2011:40)

Caso contrário, a desaposentação, ou seja, a renúncia à aposentadoria sem estar

atrelada a um novo benefício, como defendem alguns juristas, pode estar abrindo uma

lacuna  perigosa  para  que,  no  futuro,  um aposentado  contribuinte  “abra  mão”  deste

direito constitucional e continue trabalhando sem nunca se aposentar novamente.

referentes ao RGPS e ao RPPS, demandando um estudo mais aprofundado do tema.
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5 – A JURISPRUDÊNCIA

Ao analisarmos a jurisprudência e estudos sobre a mesma no que concerne ao

tema desaposentação, deparamo-nos com muitas divergências nas decisões, conforme

observaremos a seguir. 

5.1 –  O PANORAMA GERAL

O professor  e  procurador  federal  SANCTIS JÚNIOR (2011),  primeiramente,

aponta a decisão da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

(TNU),  que  é  favorável  à  desaposentação,  contudo,  com  devolução  dos  valores

recebidos na primeira aposentadoria. 

EMENTA  PEDIDO  DE  UNIFORMIZAÇÃO  NACIONAL.
PREVIDENCIÁRIO.  RENÚNCIA  AO  BENEFÍCIO.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS.
DIVERGÊNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA
TNU. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. O
acórdão recorrido negou provimento ao recurso do autor, firmando o
entendimento  de  que  para  que  ocorra  a  desaposentação  é
imprescindível  a  devolução  dos  valores  recebidos a  título  do
benefício  previdenciário  que  se  pretende  renunciar.  2.  A
jurisprudência dominante do STJ defende que é possível a renúncia ao
benefício anterior, sem que seja necessária a recomposição ao erário
dos valores recebidos.  3.  Esta TNU já consolidou entendimento no
mesmo  sentido  do  acórdão  recorrido  a  possibilitar,  no  caso  em
questão, a aplicação da Questão de Ordem 13 desta TNU, no sentido
do não cabimento do Incidente de Uniformização em caso como tal. 4.
Pedido  de  Uniformização  que  não  se  conhece.
(PEDILEF 200972510004633, JUIZ FEDERAL PAULO RICARDO
ARENA FILHO, DJ 21/10/2011.) [Grifos nossos]

 LADENTHIN e MASOTTI (2012) confirmam tal posição, porém, mostram-se

perplexas:  O mais inacreditável é que a Turma Nacional de Uniformização sabe que

seu entendimento contraria o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça

e mesmo assim o mantém (2012:118).

No que se refere aos Tribunais Regionais Federais, o TRF da 1ª Região (com

jurisdição no Distrito Federal e nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás,

Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins)
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encontra-se  dividido,  dependendo  das  convicções  da  Turma  julgadora,  como

percebemos nas ementas a seguir:

Aqui, a Turma é favorável à desaposentação sem a exigência da restituição das

parcelas pagas na primeira aposentadoria mediante precedentes do STJ.

PROCESSUAL  CIVIL.  PREVIDENCIÁRIO.  APOSENTADORIA.
RENÚNCIA.  CONCESSÃO  DE  NOVO  BENEFÍCIO.
DESAPOSENTAÇÃO.  POSSIBILIDADE.  DIREITO
PATRIMONIAL DISPONÍVEL. LEI Nº 8.213/1991, ART. 18, § 2º.
DECADÊNCIA.  ART.  103  DA  LEI  Nº  8.213/1991.
INAPLICABILIDADE. 1. A respeito da preliminar de decadência do
direito  de pedir  a  revisão da renda mensal  inicial  da aposentadoria
recebida, é de se rejeitá-la, pois,  o que se pretende é a renúncia ao
benefício  e  não  a  sua  revisão  e  o  aproveitamento  dos  períodos
posteriores à jubilação em que foram vertidas contribuições do RGPS,
para  a  concessão  de  novo benefício  mais  vantajoso.  2.  Consoante
jurisprudência firmada pelas duas Turmas que compõem a Primeira
Seção deste Tribunal, ressalvado o ponto de vista contrário do próprio
relator,  é  possível  a  renúncia  à  aposentadoria  por  tempo  de
contribuição anteriormente concedida e  a obtenção de uma nova
aposentadoria,  no  mesmo  regime  ou  em  regime  diverso,  com  a
majoração da renda mensal inicial, considerando o tempo de serviço
trabalhado após  a  aposentação e  as  novas  contribuições  vertidas
para  o  sistema  previdenciário. 3.  Fundamenta-se  a  figura  da
desaposentação em duas premissas: a possibilidade do aposentado de
renunciar  à  aposentadoria,  por  se  tratar  de  direito  patrimonial,
portanto,  disponível,  e  a  natureza  sinalagmática  da  relação
contributiva, vertida ao sistema previdenciário no período em que o
aposentado  continuou  em  atividade  após  a  aposentação,  sendo
descabida a devolução pelo segurado de qualquer parcela obtida em
decorrência  da  aposentadoria  já  concedida  administrativamente,
por consistir em direito regularmente admitido. Precedentes do STJ.
4. Tratando-se, no caso, de mandado de segurança, são devidas apenas
as  parcelas  vencidas  após  o  ajuizamento  da  ação,  que  devem  ser
compensadas  com  aquelas  percebidas  pela  parte  autora  com  a
aposentadoria  anterior  (Súmula  271/STF),  acrescidas  de  correção
monetária e de juros de mora, na forma do Manual de Cálculos da
Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010. 5.
Recurso de apelação a que se dá parcial provimento, para determinar o
pagamento apenas das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação
(Súmula 271/STF), atualizadas de acordo com o Manual de Cálculos
da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010.
(AC , DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, TRF1
-  PRIMEIRA  TURMA,  e-DJF1  DATA:10/12/2012 PAGINA:90.)
[grifos nossos]

Nesta, a Turma é contra a desaposentação, fundamentando-se em precedentes do

STF e TRFs da 3ª, 4ª e 5ª Regiões.
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PREVIDENCIÁRIO.  APOSENTADORIA  POR  TEMPO  DE
SERVIÇO.  DESAPOSENTAÇÃO.  ATIVIDADE  REMUNERADA
EXERCIDA APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RENÚNCIA.
RECÁLCULO  DA  RMI.  OBTENÇÃO  DE  APOSENTADORIA
MAIS  VANTAJOSA.  IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A renúncia à aposentadoria
previdenciária com o objetivo de sua majoração,  para que sejam
consideradas  novas  contribuições  vertidas  após  a  concessão  do
benefício,  encontra  óbice  no  ordenamento  jurídico  e  afronta  a
garantia do ato jurídico perfeito. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal e dos Tribunais Regionais Federais da 3ª, 4ª e 5ª Regiões. 2.
Apelação  não,provida.
(AC 200601990245017,  JUIZ  FEDERAL  MIGUEL  ÂNGELO  DE
ALVARENGA  LOPES,  TRF1 -  3ª  TURMA SUPLEMENTAR,  e-
DJF1 DATA:21/09/2012 PAGINA:1437.)[Grifos nossos]

 Diferentemente,  o TRF da 2ª Região (com jurisdição nos Estados do Rio de

Janeiro e do Espírito Santo) tem concedido a desaposentação sem exigir a restituição

dos  proventos  já  recebidos.  Na  próxima  seção,  trataremos  especificamente  deste

Tribunal.

 Por sua vez, o TRF da 3ª Região (com jurisdição nos Estados de São Paulo e

Mato Grosso do Sul) encontra-se dividido, consoante as decisões que seguem: 

A Sétima Turma reconhece o instituto da desaposentação, no entanto, deve haver

a devolução dos valores já recebidos, sob pena de desequilibrar o sistema financeiro e

atuarial e violar o princípio da isonomia.

PROCESSUAL  E  PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVOS  LEGAIS.
DECADÊNCIA  NÃO  CONFIGURADA.  RENÚNCIA  E
CONCESSÃO  DE  OUTRA  APOSENTADORIA  MAIS
VANTAJOSA.  DESAPOSENTAÇÃO.  POSSIBILIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 18, § 2º, DA LEI 8.213/91.
NECESSIDADE  DE  DEVOLUÇÃO  DOS  VALORES  JÁ
RECEBIDOS.  ADOTADAS  AS  RAZÕES  DECLINADAS  NA
DECISÃO AGRAVADA. RECURSOS IMPROVIDOS.  -  O pedido
inicial é de renúncia a benefício previdenciário e não de revisão de sua
renda mensal inicial,  não havendo que se falar em decadência. -  A
aposentadoria  é  direito  pessoal  do  trabalhador,  de  caráter
patrimonial,  portanto  renunciável,  não  se  podendo  impor  a
ninguém,  a  não  ser  que  lei  disponha  em sentido  contrário,  que
permaneça usufruindo de benefício que não mais deseja. - Os arts.
194 e 195 da Constituição, desde sua redação original, comprovam a
opção  constitucional  por  um  regime  de  previdência  baseado  na
solidariedade, onde as contribuições são destinadas à composição de
fundo de custeio geral do sistema, e não a compor fundo privado com
contas individuais. - O artigo 18, § 2º, da Lei n. 8.213/1991 proíbe a
concessão de novo benefício previdenciário em acréscimo àquele já
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recebido, ou seja, impede o recebimento de dois benefícios de forma
concomitante,  com  exceção  do  salário-família  e  reabilitação
profissional. - A desaposentação enaltece a igualdade, o valor social
do trabalho, o sistema previdenciário e outros valores decorrentes da
dignidade  humana, devendo  haver  devolução  da  importância
recebida por conta do gozo da aposentadoria anterior, com a devida
correção monetária pelos índices oficiais de inflação, sob pena de
violar o princípio da isonomia e acarretar desequilíbrio financeiro e
atuarial. - Em face da natureza alimentar o desconto deverá ser de
30%  do  valor  do  novo  benefício  ou  a  diferença  entre  este  e  o
benefício  anterior,  optando-se  sempre  pela  operação que resultar
em menor valor. - A correção monetária deve ser calculada com base
no  Manual  de  Orientação  de  Procedimentos  para  os  Cálculos  na
Justiça Federal.  - Incabível a incidência de juros de mora, pois não
verificada a hipótese  de inadimplemento de qualquer prestação por
parte  do segurado.  -  Sucumbência  recíproca quanto  aos  honorários
advocatícios. - Agravo (fls. 263/269), não conhecido. - Agravos a que
se,nega,provimento.
(AC  00084678620084036104,  DESEMBARGADOR  FEDERAL
FAUSTO DE SANCTIS, TRF3 - SÉTIMA TURMA, e-DJF3 Judicial
1 DATA:27/11/2012 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) [grifos nossos]

Na decisão seguinte, verificamos que a Oitava Turma não reconhece o instituto

da desaposentação.

PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO  LEGAL.  DECISÃO
MONOCRÁTICA  EM  AUTOS  DE  AÇÃO  ORDINÁRIA  COM
VISTAS À DESAPOSENTAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE OUTRA
APOSENTADORIA.  PEDIDO  IMPROCEDENTE. AGRAVO
IMPROVIDO.  -  Recurso  interposto  contra  decisão  monocrática
proferida nos termos do art. 557, caput, do CPC. - O caso dos autos
não é de retratação. -  Impossibilidade do pedido de desaposentação.
Aquele que contribui no momento, não o faz para si. Financia, isso
sim,  os  que  se  encontram  na  inatividade.  Mesmo  que  fosse
admissível  tal  pleito,  imprescindível  seria  a  indenização  de  tudo
quanto se recebeu durante a aposentadoria. - Eventual alegação de que
não  é  cabível  o  julgamento  monocrático  no  caso  presente,  resta
superada, frente à apresentação do recurso em mesa para julgamento
colegiado.  -  Agravo  legal  não  provido.
(AC  00224879520124039999,  DESEMBARGADORA  FEDERAL
VERA JUCOVSKY, TRF3  - OITAVA TURMA,  e-DJF3 Judicial  1
DATA:14/11/2012 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) [grifos nossos]

Segundo estudo de LADENTHIN e MASOTTI (2012), baseado em julgados do

ano de 2010, o TRF da 4ª Região (com jurisdição nos Estados do Rio Grande do Sul,

Santa  Catarina  e  Paraná)  é  quase  unânime  em  considerar  possível  a  renúncia  à

aposentadoria, porém as prestações recebidas devem ser restituídas, sob pena de burla

ao §2º do artigo 18 da Lei 8.213/91, como vemos:
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PREVIDENCIÁRIO.  PROCESSO  CIVIL.  DECADÊNCIA.
IRRETROATIVIDADE.  DESAPOSENTAÇÃO  PARA
RECEBIMENTO  DE  NOVA  APOSENTADORIA.
POSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  NORMA  IMPEDITIVA.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE RECEBIDO
NA  VIGÊNCIA  DO  BENEFÍCIO  ANTERIOR.  1.  O  prazo  de
decadência  do  direito  ou  ação  do  segurado  ou  beneficiário  para  a
revisão do ato de concessão do benefício, previsto no art. 103, caput,
da Lei n. 8.213/91 - a partir da redação dada pela Lei n. 9.528, de 10-
12-1997, alterada pelas Leis n. 9.711/98 e 10.839/04, todas precedidas
de  uma  ou  mais  medidas  provisórias  -  somente  é  aplicável  aos
segurados que tiveram benefícios concedidos após a publicação da lei
que  o  previu  pela  primeira  vez,  não  podendo  esta  incidir  sobre
situações  jurídicas  já  constituídas  sob  a  vigência  da  legislação
anterior.  2.  Tendo  em  vista  que  o  benefício  da  parte  autora  foi
concedido  antes  da  publicação  da  Lei  n.  9.528/97,  inexiste  prazo
decadencial para que aquela pleiteie a revisão da RMI do benefício. 3.
Tratando-se  a  aposentadoria  de  um  direito  patrimonial,  de  caráter
disponível,  é  passível  de  renúncia.  4.  Pretendendo  o  segurado
renunciar à aposentadoria por tempo de serviço para postular novo
jubilamento,  com a contagem do tempo de serviço em que esteve
exercendo  atividade  vinculada  ao  RGPS  e  concomitantemente  à
percepção dos proventos de aposentadoria, os valores recebidos da
autarquia  previdenciária  a  título  de  amparo  deverão  ser
integralmente restituídos. Precedente da Terceira Seção desta Corte.
5. O art.  181-B do Dec. n. 3.048/99, acrescentado pelo Decreto n.º
3.265/99,  que  previu  a  irrenunciabilidade  e  a  irreversibilidade  das
aposentadorias por  idade,  tempo de contribuição/serviço e especial,
como norma regulamentadora que é, acabou por extrapolar os limites
a que está sujeita, porquanto somente a lei pode criar, modificar ou
restringir direitos (inciso II do art. 5º da CRFB). 6. Impossibilidade de
compensação  dos  valores  a  serem  devolvidos  ao  INSS  com  os
proventos do novo benefício a ser concedido, sob pena de burla ao §
2º  do  art.  18,  uma  vez  que  as  partes  já  não  mais  seriam
transportadas ao status jurídico anterior à inativação (por força da
necessidade  de  integral  recomposição  dos  fundos  previdenciários
usufruídos  pelo  aposentado).  7.  Configurada  a  sucumbência
recíproca,  restam  compensados  os  honorários  advocatícios.
(AC  00033322720094047205,  CELSO  KIPPER,  TRF4  -  SEXTA
TURMA, D.E. 04/06/2010.) [grifos nossos]

Entretanto,  um julgado  de  2012,  que  é  exceção  neste  Tribunal,  reconhece  a

possibilidade da desaposentação sem que o segurado aposentado tenha que devolver o

que já percebeu.

TRF
PREVIDENCIÁRIO.  DECADÊNCIA.  DESAPOSENTAÇÃO.
RENÚNCIA AO BENEFÍCIO PARA RECEBIMENTO DE NOVA
APOSENTADORIA.  POSSIBILIDADE.  DIREITO DISPONÍVEL.
ARTIGO  181-B  DO  DECRETO  Nº  3.048/99.  NORMA
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REGULAMENTADORA  QUE  OBSTACULIZA  O  DIREITO  À
DESAPOSENTAÇÃO.  ART.  18,  §  2º,  DA  LEI  Nº  8.213/91.
EFEITOS EX NUNC DA RENÚNCIA.  DESNECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO  DOS  VALORES  PERCEBIDOS  A  TÍTULO  DO
BENEFÍCIO  ANTERIOR.  AUSÊNCIA  DE  ENRIQUECIMENTO
SEM  CAUSA.  VIABILIDADE  ATUARIAL.  EFETIVIDADE
SUBSTANTIVA  DA  TUTELA  JURISDICIONAL.  1.  O  prazo
decadencial aplica-se nas situações em que o segurado visa à revisão
do ato de concessão do benefício. A desaposentação, por sua vez, não
consiste na revisão desse ato, mas no seu desfazimento, não havendo,
portanto,  prazo  decadencial  para  que  seja  postulado  pela  parte
interessada.  2.  Os  benefícios  previdenciários  possuem  natureza
jurídica patrimonial. Assim sendo, nada obsta sua renúncia, pois se
trata de direito disponível do segurado (precedentes deste Tribunal e
do STJ). 3.  A disponibilidade do direito prescinde da aceitação do
INSS.  O  indeferimento,  com  fundamento  no  artigo  181-B  do
Decreto  nº  3.048/99,  é  ilegal  por  extrapolar  os  limites  da
regulamentação.  4. A admissão da possibilidade da desaposentação
não pressupõe a inconstitucionalidade do § 2º do art.  18 da Lei  nº
8.213/91.  Este  dispositivo  disciplina  sobre  outras  vedações,  não
incluída a desaposentação.  A constitucionalidade do § 2º do art. 18
da Lei nº 8.213/91 não impede a renúncia do benefício, tampouco
desaposentação, isto é, a renúncia para efeito de concessão de novo
benefício no mesmo RGPS, ou em regime próprio, com utilização do
tempo de serviço/contribuição que embasava o benefício originário.
5.  O  reconhecimento  do  direito  à  desaposentação  mediante
restituição  dos  valores  percebidos  a  título  do  benefício  pretérito
mostra-se de difícil ou impraticável efetivação, esvaziando assim a
própria tutela judicial conferida ao cidadão. 6. A tutela jurisdicional
deve  comportar  a  efetividade  substantiva  para  que  os  resultados
aferidos judicialmente tenham correspondência na aplicação concreta
da  vida,  em  especial  quando  versam  sobre  direitos  sociais
fundamentais  e  inerentes  à  seguridade  social.  7.  A  efetivação  do
direito à renúncia impõe afastar eventual alegação de enriquecimento
sem  causa  do  segurado,  uma  vez  que  a  percepção  do  benefício
decorreu da implementação dos requisitos legais, incluídos nestes as
devidas  contribuições  previdenciárias  e  atendimento  do  período  de
carência.  De  outra  parte,  o  retorno  à  atividade  laborativa  ensejou
novas contribuições à Previdência Social e, mesmo que não remetam
ao  direito  de  outro  benefício  de  aposentação,  pelo  princípio  da
solidariedade, este também deve valer na busca de um melhor amparo
previdenciário.  8.  Do  ponto  de  vista  da  viabilidade  atuarial,  a
desaposentação  é  justificável,  pois  o  segurado  goza  de  benefício
jubilado pelo atendimento das regras vigentes, presumindo-se que o
sistema  previdenciário  somente  fará  o  desembolso  frente  a  este
benefício  pela  contribuição  no  passado.  Todavia,  quando  o
beneficiário continua na ativa, gera novas contribuições, excedente
à cotização atuarial, permitindo a utilização para obtenção do novo
benefício, mesmo que nosso regime não seja da capitalização, mas
pelos  princípios  da  solidariedade  e  financiamento  coletivo.  9.  A
renúncia ao benefício anterior tem efeitos ex nunc, não implicando
na obrigação de devolver as parcelas recebidas porque fez jus como
segurado.  Assim,  o  segurado  poderá  contabilizar  o  tempo
computado na concessão do benefício pretérito com o período das
contribuições  vertidas  até  o  pedido  de  desaposentação.  10.  Os
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valores da aposentadoria a que o segurado renunciou, recebidos após o
termo  inicial  da  nova  aposentadoria,  deverão  ser  com  eles
compensados em liquidação de sentença. 11. Diante da possibilidade
de  proceder-se  à  nova  aposentação,  independentemente  do
ressarcimento  das  parcelas  já  auferidas  pelo  benefício  a  ser
renunciado, o termo a quo do novo benefício de ser a data do prévio
requerimento  administrativo  ou,  na  ausência  deste,  a  data  do
ajuizamento  da  ação.
(AC  50095873020114047112,  ROGERIO  FAVRETO,  TRF4  -
QUINTA TURMA, D.E. 14/02/2012.) [grifos nossos]

Divergente também é o entendimento do TRF da 5ª Região (com jurisdição nos

Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe): a

maioria  das  suas decisões  consiste  na possibilidade  da desaposentação contanto que

ocorra a devolução das parcelas até então recebidas.

PREVIDENCIÁRIO.  DESAPOSENTAÇÃO.  RENÚNCIA  DE
APOSENTADORIA  PROPORCIONAL.  APOSENTADORIA
INTEGRAL.  APROVEITAMENTO  DO  TEMPO  DE  SERVIÇO.
IMPOSSIBILIDADE.  -  Cuida-se  de  apelação  contra  sentença  que
indeferiu pedido de renúncia de aposentadoria proporcional visando a
somar  o  tempo  de  serviço  computado  nessa  aposentação  para  a
obtenção de aposentadoria integral. - "Segundo o art. 18, parágrafo 2º,
do CPC,  o segurado ao qual  foi  deferida aposentadoria não poderá
pretender  a  concessão de novo benefício com a renúncia  da opção
anteriormente manifestada e consubstanciada em ato jurídico perfeito,
exceto salário-família e reabilitação profissional, quando for o caso"
(TRF5, AR6822, Pleno, rel. Des. Federal Francisco Wildo, pub. DJe
de 20.05.12). - "O pedido somente seria cabível se a demandante, ao
requerer  a  desaposentação,  visando  a  (re)utilização  do  tempo  de
serviço  nela  já  empregado,  promovesse  a  devolução  de  todos  os
valores  percebidos  a  título  de  proventos  da  aposentadoria  que
gozou" (TRF5, APELREEX 22906, Segunda Turma, rel. Des. Federal
Francisco Barros Dias, pub. DJe de 28.06.12). - Apelação não provida.
Por não se tratar de caso de remessa oficial e sim de apelação, deve a
Secretaria  retificar  a  autuação.
(REO  200783000112039,  Desembargador  Federal  Sérgio  Murilo
Wanderley  Queiroga,  TRF5  -  Segunda  Turma,  DJE  -
Data::22/11/2012 - Página::307.)

Todavia, há julgamentos que negam a desaposentação, como o que segue: 

PREVIDENCIÁRIO.  DESAPOSENTAÇÃO.  CONVERSÃO  DA
APOSENTADORIA  POR  TEMPO  DE  CONTRIBUIÇÃO  EM
NOVA  APOSENTADORIA  POR  TEMPO  DE  CONTRIBUIÇÃO.
APROVEITAMENTO  DAS  CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS  APÓS  A  APOSENTADORIA.
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IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 18, PARÁGRAFO
2º, DA LEI Nº 8.213/91. I. De acordo com o art. 12, parágrafo 4º, da
Lei n. 8.212/91 e com o art. 18, parágrafo 3º, da Lei n. 8.213/91, as
contribuições  dos  aposentados  após  a  concessão  do  benefício
destinam-se ao custeio da Seguridade Social, sendo vedada a revisão
da aposentadoria para fazer incluir nos seus cálculos as referidas
contribuições. IV.  Precedentes:  TRF5,  INAC  520992-RN  ,  Pleno,
Des. Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá (Conv.), j. 25/01/2012,
DJe:  07/02/2012.  V.  Apelação  improvida.
(AC 00036741020124058400,  Desembargador  Federal  Ivan Lira  de
Carvalho,  TRF5  -  Quarta  Turma,  DJE  -  Data::31/10/2012 -
Página::443.)

LADENTHIN e MASOTTI (2012) apontam que, de acordo com suas pesquisas

referentes  a  decisões  proferidas  em 2010,  o  entendimento  majoritário  dos  Tribunais

Regionais  Federais  era  a  favor  da  desaposentação,  condicionando-a,  no  entanto,  à

restituição das parcelas previdenciárias já recebidas.

Todavia, o Anuário da Justiça Federal 2012, segundo ALESSANDRO CRISTO

(2012),  após  entrevistar  vários  desembargadores,  no  ano  de  2011,  concluiu  que  a

maioria dos TRFs é contra a desaposentação. Contudo, afirma que o STJ é a favor.

Baseando-nos numa breve análise dos julgamentos realizados no ano de 2012,

verificamos  que  o  tema  desaposentação  ainda  gera  muitas  discussões  nos  Tribunais

Federais. Em geral, não há uma unanimidade nas decisões de um mesmo Tribunal, visto

que os julgamentos diferem de Turma para Turma. Às vezes, a divergência ocorre na

própria Turma. 

Notamos  também  que  os  entendimentos  têm  mudado  de  ano  para  ano.

Desembargador que defendia o reconhecimento da desaposentação, já não a entende

mais como cabível. Por outro lado, quem não era a favor do instituto, passou a ser, uns

exigindo devolução das parcelas, outros não.

A impressão que se tem é de que a parte interessada “conta com a sorte”, salvo

exceções,  para  ter  o  provimento  do  seu  pedido.  Em  razão  disso,  questionamos  a

segurança  jurídica  e  a  razoabilidade  destas  decisões  em  face  da  falta  de  uma

uniformização nos julgamentos dos Tribunais Federais.

Cabe  ressaltar  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  está  para  julgar  o  Recurso

Extraordinário (RE) 381.367, referente à desaposentação, tendo em vista a repercussão

geral  do  tema.  Embora  já  se  tenha  o  voto  do  Ministro  relator,  o  julgamento  foi

interrompido em razão do pedido de vistas dos autos.
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Neste trabalho, trataremos mais especificamente do TRF da 2ª Região, do STJ e

do STF, por se mostrarem, em sua maioria  e até  o presente momento,  favoráveis  à

concessão do instituto da desaposentação. 

5.2 – O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DOS ESTADOS DO RIO DE

JANEIRO E DO ESPÍRITO SANTO (TRF DA 2ª REGIÃO)

Ao analisarmos as decisões do TRF da 2ª Região, referentes à desaposentação no

ano  de  2012,  verificamos  que  há  quase  uma  unanimidade  nos  votos  para  o

reconhecimento  da  desaposentação  bem  como  a  desnecessidade  da  devolução  das

parcelas recebidas da primeira aposentadoria. 

Dos acórdãos julgados  no ano de 2012 neste  tribunal,  mais  precisamente  29

acórdãos, 28 destes são favoráveis à concessão da desaposentação sem a necessidade de

restituição dos valores já recebidos. 

Em outras palavras, os ministros permitem a renúncia à primeira aposentadoria e

a consequente soma de todas as contribuições (anteriores e posteriores à aposentadoria)

para um recálculo e obtenção de uma nova aposentadoria  mais vantajosa.  Também,

acreditam  que  os  segurados  não  devem  devolver  o  que  já  receberam,  visto  que

preencheram os critérios legalmente.

Os votos são bem fundamentados,  discutindo cada argumento levantado pelo

INSS contra a desaposentação.

Nas decisões da desembargadora Liliane Roriz, por exemplo, ela apresenta os

fundamentos da decisão agravada, dando improvimento ao agravo interno.

Aponta a distinção entre o direito ao benefício e o direito ao recebimento de suas

parcelas. O primeiro se dá com o preenchimento dos requisitos legais, portanto, é um

direito adquirido. Já o segundo só ocorre quando o segurado opta por exercer o seu

direito, recebendo assim as prestações previdenciárias mensalmente.  

Sendo assim, alega que o que se pretende, com a desaposentação, é a reversão

não do direito adquirido, mas do exercício deste, que é direito patrimonial disponível,

através da renúncia, procedimento adequado para se desfazer o ato administrativo de

concessão. 

Advoga  também  que  o  ato  administrativo  desfeito  não  produz  mais  efeitos,

porém preserva aqueles gerados antes do seu desfazimento, porque foi um ato válido e

eficaz. Por isso, a renúncia tem efeitos  ex nunc, ou seja, seus efeitos não retroagem,
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portanto, não há obrigação de restituição dos valores já recebidos. Ainda, se o ato está

desfeito,  não há mais que se falar em cumulação de benefícios,  vedada pelo §2º do

artigo 18 da Lei 8.213/91.

AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO.  DESAPOSENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS RECEBIDAS.
EFEITOS  EX  NUNC.  DECISÃO  DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
1.O direito  ao  benefício  é  aquele  que  surge  quando  o  segurado
preenche os requisitos previstos na lei previdenciária, cabendo-lhe
optar por exercê-lo ou não.
2.Optando  por  não  exercê-lo,  o  segurado  deixa  de  auferir  as  suas
prestações, contudo, mantém seu direito ao benefício, na medida em
que já foi adquirido. Optando por exercer o seu direito adquirido ao
benefício, o segurado, através do requerimento, manifesta sua vontade
e, a partir de então, surge seu direito às parcelas desse benefício que se
renovam mês a mês, eis que há uma presunção desta opção.
3.In  casu,  pretende  a  autora,  na  verdade,  a  reversão  dessa
manifestação de vontade do exercício do seu direito adquirido ao
benefício previdenciário, desaposentando-se, e tratando-se de direito
patrimonial disponível é perfeitamente possível que o autor opte por
revertê-la.
4.A  renúncia,  portanto,  é  o  instrumento,  hábil  e  adequado,  para  o
segurado  desfazer  o  ato  administrativo  de  concessão  e,  sendo  ato
unilateral, não pode a Administração se contrapor.
5.Com o desfazimento  do  ato  administrativo,  ele  não  produz  mais
efeitos,  ou  seja,  o  segurado não  mais  perceberá  quaisquer  valores,
contudo, preserva os já produzidos até o seu desfazimento, pois o ato
de concessão foi válido e eficaz,  donde se conclui que a renúncia
gera efeitos ex nunc, não havendo, por conseguinte, a obrigação do
segurado de devolução das parcelas recebidas.
6.Desfeito  o  ato  administrativo  de  concessão  do  benefício
previdenciário, fica superada a proibição do §2º do artigo 18 da Lei
8.213/91, norma que veda a cumulação de benefícios pelo aposentado
e, por conseguinte, o tempo de contribuição do segurado retorna ao
seu  patrimônio  jurídico,  pois  a  renúncia  é  apenas  das  prestações
pecuniárias e, como o segurado continuou trabalhando e, portanto,
vertendo  contribuições,  não  há  óbice  que  some  os  períodos
posteriores  de  contribuição,  a  fim  de  obter  novo  benefício  mais
vantajoso. 
7. O Tribunal não é órgão de consulta, não estando obrigado a analisar
todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos
os argumentos levantados nas razões de recurso. Ao Juiz cabe apreciar
a  lide  de  acordo  com  o  seu  livre  convencimento,  expondo  os
fundamentos jurídicos que embasam a sua decisão.
8.Agravo interno improvido.
(AC 20115101811988-4, Desembargadora Federal LILIANE RORIZ,
TRF2  -  SEGUNDA  TURMA  ESPECIALIZADA,  E-DJF2R  -
Data::07/12/2012.)[grifos nossos]
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Do mesmo modo, entende a grande maioria dos Desembargadores Federais.

Para o desembargador Ivan Antônio Athié, o  §2º do artigo 18 da Lei 8.213/91

deve ser interpretado consoante a Constituição Federal, vendo assim a possibilidade da

desaposentação sem a devolução de valores, apontando precedentes do STJ e do próprio

TRF2.

PREVIDENCIÁRIO.  DESAPOSENTAÇÃO.  POSSIBILIDADE DE
RENÚNCIA  À  APOSENTADORIA.  EFEITOS  EX  NUNC.
CÔMPUTO  DO  TEMPO  DE  CONTRIBUIÇÃO  POSTERIOR  À
JUBILAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 18, §2º, DA LEI 8.213/91.
CONCESSÃO  DE  NOVO  BENEFÍCIO  MAIS  VANTAJOSO.
DESNECESSIDADE  DE  DEVOLUÇÃO  DOS  PROVENTOS
RECEBIDOS.  VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR.  I  -  Não há
óbice  para  a  renúncia  à  aposentadoria  e  utilização  do  tempo  de
contribuição  posterior  para  a  obtenção  de  novo  benefício  mais
vantajoso  para  a  segurada,  seja  no  mesmo  regime  ou  em  regime
diverso. Precedentes do STJ e desta Corte; II - O art. 18, §2º, da Lei
8.213/91 deve ser interpretado conforme a Constituição Federal, no
sentido de afastar a possibilidade de duplicidade de benefícios - isto
é,  de  acumulação  indevida  de  aposentadorias  -,  mas  não  o  novo
cálculo de parcela previdenciária que deva ser satisfeita,  haja vista
que o §11 do art. 201 da Carta Política assegura que “os ganhos
habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário  para  efeito  de  contribuição  previdenciária  e  consequente
repercussão em benefícios,  nos casos e na forma da lei”;  III  -  A
desaposentação  produz  efeitos  ex  nunc,  não  importando  a
obrigatoriedade  de  devolução  dos  proventos  recebidos,  pois
enquanto  perdurou  a  aposentadoria  pelo  regime  geral,  os
pagamentos, de natureza alimentar, eram indiscutivelmente devidos.
Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas do STJ; IV - Recurso do
autor  provido.  Recurso  do  INSSdesprovido.
(EIAC 201151170013670, Desembargador Federal ANTONIO IVAN
ATHIÉ, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R -
Data::14/05/2012.) [grifos nossos]

O desembargador Abel Gomes lembra que nenhum indivíduo é obrigado a fazer

alguma coisa ou deixar  de fazê-la se isto  não estiver  expresso na lei,  obrigando ou

proibindo tal  coisa.  Fato que ocorre com a desaposentação que não é prevista,  mas

também não é vedada na legislação brasileira.

Ele afirma que a renúncia à aposentadoria é possível sem a anuência de outra

parte  e  sem a  exclusão  da  contagem  do  tempo  total  de  contribuição,  visto  que  se

caracteriza por ser um direito personalíssimo, disponível, subjetivo e patrimonial.

Argumenta  que  a  desaposentação  não traz  desequilíbrio  atuarial  e  financeiro

para o sistema previdenciário, porque o aposentado que volta ao trabalho é obrigado a

contribuir para a Previdência mesmo após a aposentadoria.
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PREVIDENCIÁRIO.  APELAÇÃO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  RENÚNCIA  À  APOSENTADORIA.
POSSIBILIDADE. NÃO EXIGIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS
VALORES MENSAIS DEVIDAMENTE RECEBIDOS. CARÁTER
ALIMENTAR DA PRESTAÇÃO EM FOCO. PRECEDENTES DO
EG. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS  DA  SOLIDARIEDADE  E  DO  ATO  JURÍDICO
PERFEITO. 1. A hipótese é de remessa necessária e de apelação de
sentença  pela  qual  se  concedeu  a  segurança  requerida,  em  ação
mandamental  objetivando  a  renúncia  de  aposentadoria  para  a
concessão de um novo benefício. 2. Não obstante inexistir previsão
legal expressa quanto à renúncia de aposentadoria, ou desaposentação,
como tem sido chamado o instituto, tanto no que tange à legislação
previdenciária  como  em  relação  à  Constituição  Federal,  tampouco
existe preceito legal que, expressamente, estabeleça óbice ao ato de
cancelamento de aposentadoria.  3.  A Constituição Federal  é  clara
quando  dispõe  que  ninguém será  obrigado  a  fazer  ou  deixar  de
fazer algo senão em virtude de lei (artigo 5º, inciso II), de modo que
a  inexistência  de  dispositivo  legal  que  proíba  a  renúncia  ao
benefício previdenciário legalmente concedido deve ser considerada
como  possibilidade  para  a  revogação  do  benefício,  mormente
considerando que o fenômeno jurídico em questão não viola  o ato
jurídico perfeito ou o direito adquirido,  não havendo que falar,  por
isso,  em prejuízo para o indivíduo ou mesmo para sociedade,  nem
violação ao art. 5º, XXXVI da CF. 4. A renúncia à aposentadoria é
um  direito  personalíssimo,  eminentemente  disponível,  subjetivo  e
patrimonial,  decorrente  da  relação  jurídica  constituída  entre  o
segurado  e  a  Previdência  Social,  sendo,  portanto,  passível  de
renúncia independentemente de anuência da outra parte, sem que
tal opção exclua o direito à contagem de tempo de contribuição para
obtenção de nova aposentadoria. 5. O Superior Tribunal de Justiça já
decidiu pela possibilidade de desaposentação, restando expresso em
recente  acórdão  que  o  entendimento  daquela  colenda  Corte  é  no
sentido  de  se  admitir  a  renúncia  à  aposentadoria  objetivando  o
aproveitamento do tempo de contribuição e posterior concessão de um
novo benefício, independentemente do regime previdenciário em que
se  encontre  o  segurado.  6.  No  que  se  refere  à  discussão  sobre  a
obrigatoriedade ou não de devolução dos valores recebidos durante o
tempo de duração do benefício original,  o eg. Superior Tribunal de
Justiça tem firme entendimento no sentido de que a renúncia não
importa  em  devolução  dos  valores  percebidos,  pois  enquanto
perdurou  a  aposentadoria  pelo  regime  geral,  os  pagamentos,  de
natureza alimentar, eram indiscutivelmente devidos. Precedentes do
eg. STJ. 7. Não prospera a tese de que a desaposentação implicaria
desequilíbrio  atuarial  ou  financeiro  do  sistema,  pois  tendo  o
impetrante  continuado  a  contribuir  para  a  Previdência  Social,
mesmo  após  a  aposentadoria,  não  subsiste  vedação  atuarial  ou
financeira à renúncia da aposentadoria para a concessão de um novo
benefício  no  qual  se  estabeleça  a  revisão  da  renda  mensal  inicial,
razão pela qual também afasto o argumento de violação aos arts.
194 e 195 da CF. 8. Destarte, conclui-se que o segurado possui direito
de  renunciar  à  aposentadoria  atual  para  concessão  de  um  novo
benefício, com acréscimo do tempo de contribuição prestado após o
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deferimento  da  aposentadoria  originária,  no  caso  concreto,  após
02/02/2004 (fl. 18), para efeito de cálculo de renda mensal inicial. 9.
Apelação e remessa oficial considerada como feita conhecidas, mas
não,providas.
(AC  201051100011321,  Desembargador  Federal  ABEL  GOMES,
TRF2  -  PRIMEIRA  TURMA  ESPECIALIZADA,  E-DJF2R  -
Data::11/05/2012 - Página::299/300.) [grifos nossos]

Destacamos que o desembargador Paulo Espírito Santo, durante o ano de 2012,

embora  se  manifestasse  a  favor  da  desaposentação,  sempre  se  posicionou

contrariamente  a  não  devolução  das  parcelas  recebidas.  Para  ele,  estas  devem  ser

restituídas aos cofres previdenciários como condição para a desaposentação. Segundo o

próprio, 

Diante disso, conclui-se que, embora seja cabível a desaposentação,
a renúncia ao benefício previdenciário terá obrigatoriamente efeitos
ex tunc, a fim de recompor o Fundo da Previdência, resguardando-se
o  direito  dos  demais  aposentados,  razão  pela  qual  é  necessária  a
devolução de todos os proventos já recebidos, sob pena de romper o
equilíbrio financeiro e atuarial. (...) O que ele não pode é utilizar o
mesmo período e os mesmos salários-de-contribuição utilizados na
primeira  aposentadoria  para  majorar  a  renda  mensal  de  sua
segunda aposentadoria.  Não há de se admitir  que o segurado,  por
meio de uma manobra que, embora não seja ilegal não é prevista em
lei, misture as duas espécies de aposentadoria e crie uma nova espécie
de benefício, repito, sem fonte de custeio (art. 195, § 5º, da CF/88).

 (Voto vencido do Desembargador PAULO ESPÍRIT SANTO no AC
201151018086222, Desembargador Federal ABEL GOMES, TRF2 -
PRIMEIRA  TURMA  ESPECIALIZADA,  E-DJF2R  -
Data::13/07/2012 - Página::81.)

O desembargador  Paulo  Espírito  Santo,  apesar  de  ser  sempre  voto  vencido,

defende veementemente os seus argumentos a cada voto que manifesta. Ele chega ao

ponto de ser ofensivo quando diz que no Brasil há um cálculo permanente para o não

trabalho, exaltando o povo de outro país e depreciando o seu próprio povo. Consoante

suas próprias palavras:

Eu quero começar dizendo que o Brasil precisa tomar jeito. Um país
jovem como este  – que só tem dois anos a menos que os Estados
Unidos  –  realmente  precisa  é  de  trabalhar.  O Estados  Unidos,  por
exemplo – não estou defendendo capitalismo não –, são a economia
que são porque eles trabalhavam domingo. Eu ficava estarrecido de
ver aquilo. Domingo, sábado, à noite, eles trabalham em turnos. Aqui
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no Brasil, há uma luta, um cálculo permanente para o não trabalho,
para ver se o feriado cai na quinta-feira para enforcar a sexta; se cai na
quarta, para enforcar quinta e sexta. 
(Voto  vencido  na  APELRE  201051018081384,  Desembargador
Federal  ABEL  GOMES,  TRF2  -  PRIMEIRA  TURMA
ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::14/02/2012 - Página::98.)

Afirma que este é o perfil do brasileiro, aposentar-se cedo, o que, na sua opinião,

seria  ruim  e  questionável  do  ponto  de  vista  social  e  diante  de  Deus.  Para  ele,  a

aposentadoria é para velhos e doentes, como menciona:

Um sujeito de quarenta anos e poucos anos que se aposenta – eu canso
de  ver  –  vai  ficar  a  vida  toda  sendo  sustentado  por  aqueles  que
trabalham e contribuem. Isso não é uma coisa boa para os olhos de
Deus, eu tenho certeza disso. (...) Aposentadoria é para o sujeito bem
mais velho, que não tem condições ou que está doente. E eu tenho
visto,  neste  País,  como  as  pessoas  se  aposentam  cedo,  o  que  é
estarrecedor, sobretudo no serviço público. Pela minha mão não passa
isso, porque eu não aceito.
(Voto  vencido  na  APELRE  201051018081384,  Desembargador
Federal  ABEL  GOMES,  TRF2  -  PRIMEIRA  TURMA
ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::14/02/2012 - Página::98.)

Ao depararmo-nos com tal pensamento, percebemos que o desembargador Paulo

Espírito Santo encontra-se desatualizado e distante da grande realidade do nosso país.

Há muito tempo, ninguém se aposenta aos quarenta e poucos anos graças às constantes

mudanças na legislação previdenciária e às Emendas Constitucionais. 

Mesmo quando a  aposentadoria  era  possível  nesta  faixa  etária,  isso era  para

poucos.  A  grande  maioria  dos  trabalhadores  brasileiros  sempre  trabalhou  muito  e

arduamente  para  conseguir  se  aposentar  e,  na  maioria  das  vezes,  com significantes

perdas salariais.

Na verdade, os segurados que se aposentam não são exatamente sustentados por

aqueles que trabalham e contribuem. Ao contrário, só é permitido que se aposentem

após  trabalharem  e  contribuírem  obrigatoriamente  longos  anos  para  manter  a

Previdência  Social,  além  de  terem  que  preencher  uma  série  de  requisitos  legais.

Legislação  essa  que  não muito  raramente  sofre  alterações,  por  vezes,  mitigando  os

direitos dos trabalhadores brasileiros.

Deus não tem nada a  ver  com isso,  mas  sim a  Justiça  Social,  que deve  ser

promovida  pelos  homens,  sobretudo,  aqueles  que,  diretamente  ou  indiretamente,

representam  os  poderes  do  Estado,  que  é  laico.  Assim,  convém  lembrar  ao  ilustre

desembargador que não estamos mais na Idade Média.



45

Por isso, concordamos com o desembargador Antônio Ivan Athié ao advogar

que  o  aposentado  volta  a  trabalhar  não  porque  quer,  mas  porque  precisa

financeiramente, sendo novamente obrigado a contribuir para a Previdência Social. Ele

questiona  o  tipo  de  justiça  em  que  o  segurado  aposentado  pede  tão  somente  um

recálculo pelo que ele pagou a mais após a aposentadoria, o que a melhoraria apenas um

pouco. E, por outro lado, o INSS requer a devolução integral de toda a aposentadoria de

anos. Em seus termos:

(...) e vejo que o INSS quer que ele devolva, porque ele pretende um
novo cálculo e  uns proventos  um pouco maiores  em função de ter
recolhido, o que ele recebeu.
Seria justo, Senhor Presidente, se o INSS devolvesse todo o dinheiro
que  ele  recolheu  durante  o  tempo  em  que  ele  trabalhou  quando
aposentado. E o INSS não faz isso. Não faz, jamais fará – eu acredito.
E  seria  justo  também  devolver  integralmente?  Como,  se  ele  já
contribuiu com uma parte? (...)  Não vejo como, Senhor Presidente,
tomando como parâmetro,  uma questão  de  justiça,  de  lealdade,  de
correção, deferir esse pleito do INSS em inexistindo uma disposição
legal que seria correta, ética e justa, que obrigasse o INSS a devolver a
ele  esse  tempo  em  que  ele  verteu  de  novo  as  contribuições  se
continuasse aposentado recebendo o mesmo valor.
(Voto  que  acompanhou  o  relator  na  APELRE  201051018081384,
Desembargador  Federal  ABEL  GOMES,  TRF2  -  PRIMEIRA
TURMA  ESPECIALIZADA,  E-DJF2R  -  Data::14/02/2012  -
Página::98.)

Caso interessante, na análise dos acórdãos do referido Tribunal, é o que se refere

à mudança  de entendimento  por  parte  do desembargador  Messod Azulay  Neto.  Ele

passou  praticamente  todo  o  ano  de  2012,  julgando  a  favor  da  possibilidade  da

desaposentação sem a  restituição  de  valores,  no entanto,  em seu último julgamento

sobre o tema, votou pela impossibilidade da mesma.

Primeiramente,  apresentaremos  alguns  dos  fundamentos  com  os  quais  o

desembargador Messod Azulay Neto construiu suas decisões favoráveis à viabilidade da

desaposentação. 

Ele afirma que a pretensão do autor de querer receber uma aposentadoria mais

benéfica é legítima devido ao caráter alimentar  da aposentadoria e ao fato de terem

ocorrido novas contribuições –  o que justifica a majoração dos proventos  e É de se

afastar  também  a  tese  de  que  esse  procedimento  seria  inviável  do  ponto  de  vista

atuarial, nas palavras do desembargador.
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Admite que não cabe a devolução de parcelas dado aos efeitos ex nunc, gerados

em razão  da natureza constitutiva da renúncia à aposentadoria  e ao pagamento das

parcelas realizado devidamente.  Também, ressalta que não há prejuízo para o INSS,

visto que a primeira aposentadoria só foi concedida quando o segurado preencheu todos

os requisitos legais. 

PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO INTERNO.  DESAPOSENTAÇÃO.
DECISÃO  MANTIDA  PELOS  SEUS  PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.  RECURSO  NÃO  PROVIDO.  -  A  hipótese  de
renúncia a aposentadoria anterior não encontra qualquer vedação no
ordenamento jurídico, quer de ordem constitucional quer legal, sendo
legítima  a  pretensão  do  autor  ao  pretender  perceber,  por
conseguinte, benefício que lhe é mais benéfico, inclusive, diante do
caráter  alimentar  dos  benefícios  previdenciários. -  A  renúncia  à
aposentadoria anterior possui natureza desconstitutiva, gerando efeito
ex  nunc,  sendo,  portanto,  descabida  a  devolução  de  parcelas
recebidas a esse título, inclusive, porque estas foram pagas de forma
devida.  -  Não  reconhece  aqui  a  percepção  cumulativa  de
aposentadorias,  nem  a  hipótese  de  benefícios  recebidos  de  forma
concomitante,  mas  sim  de  modo  sucessivo.  Por  tal  razão  não  se
vislumbra qualquer prejuízo para o INSS, já que a aposentadoria
anterior  foi  concedida  quando  o  segurado  já  reunia  todos  os
requisitos  para  fruir  daquele  direito. -  Não  há  que  se  falar  em
violação ao ato jurídico perfeito que concedeu aposentadoria ao autor,
pois  o  art.  5º,  XXXVI da Constituição Federal  objetiva justamente
resguardar direitos, entre os quais o do segurado contra atos do Poder
Público, não podendo servir de pretexto para lesar direitos individuais.
-  É de  se  afastar  também a tese  de que  esse  procedimento seria
inviável  do ponto de vista atuarial,  pois  não se  pode olvidar que
houve  a  realização  de  novas  contribuições,  o  que  justifica  a
majoração dos proventos. - Inexistindo qualquer novidade nas razões
recursais que ensejasse modificação nos fundamentos constantes da
decisão ora impugnada, impõe-se sua manutenção. - Agravo interno
não,provido.
(AC 201050010155327, Desembargador Federal MESSOD AZULAY
NETO, TRF2 - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R -
Data::12/06/2012 - Página::82.)[grifos nossos]

No entanto, o desembargador Messod Azulay Neto mudou completamente o seu

entendimento no julgamento do Agravo Interno em Apelação Cível 2011.51.17.000465-

6/RJ,  realizado  no  dia  28/11/12,  justificando  que  reanalisou  a  jurisprudência  e  a

doutrina, fazendo-o refletir melhor sobre o tema da desaposentação.

 Assim, concluiu, em suas palavras, que: De fato, sob qualquer ótica, a renúncia

ao benefício da aposentadoria não é juridicamente aceitável.  Então, como relator do

recurso, levou-o à mesa para julgamento pelo Colegiado.
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O desembargador passou a afirmar que a desaposentação é incompatível com o

caráter  solidário  da  Previdência  Social,  sob  pena  desta  se  tornar

individualista/patrimonialista.  Além de  evocar  o  princípio  da  solidariedade,  também

evoca  o  princípio  da  universalidade  do  sistema  previdenciário,  apontando  que  a

contribuição previdenciária é direcionada para o fundo de custeio do sistema, conforme

artigos 3, inciso I, 40, 194 e 195 da Carta Constitucional.

Messod Azulay Neto cita a constitucionalidade da contribuição instituída aos

proventos dos servidores públicos inativos em razão dos princípios acima mencionados,

declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.105/DF.  Ainda, faz

alusão ao julgamento que considerou constitucional a contribuição previdenciária dos

aposentados do RGPS, realizado pelo mesmo Tribunal.

Refere-se a tais julgamentos na tentativa de mostrar que o Supremo já decidiu

fatos análogos a fim de comprovar a inviabilidade da desaposentação. No entanto, todos

que advogam em favor do instituto da desaposentação não questionam a obrigatoriedade

do pagamento das contribuições após a aposentadoria, mas sim uma repercussão destas

em uma aposentadoria mais benéfica.

Além disso, cabe ressaltar que o Supremo ainda não terminou o julgamento do

recurso  sobre  a  desaposentação,  sendo  assim,  percebemos  que  os  Ministros  não  a

confundem com as ações já julgadas, citadas pelo desembargador.

Messod  Azulay  Neto  também  nega  o  caráter  patrimonial  e  disponível  da

aposentadoria,  que  depende  da  vontade.  Para  ele,  esta  tem  caráter  institucional,

dependendo, portanto, da lei. Alega que a desaposentação traria ônus ao INSS, porque,

segundo ele,  o mesmo período e salário de contribuição seriam somados duas vezes,

refletindo no equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

Se  o  desembargador  Messod  Azulay  Neto  não  vê  mais  a  possibilidade  da

desaposentação, passando a afirmar que tal instituto possui vedação legal expressa, não

há que se falar em devolução ou não de valores das parcelas previdenciárias percebidas.

 Eis a ementa da mudança de entendimento do desembargador:

PREVIDENCIÁRIO.   AGRAVO  INTERNO.  RETRATAÇÃO
(ARTIGO  557,  §1º,  DO  CPC).  DECISÃO  COLEGIADA.
DESAPOSENTAÇÃO.  NÃO  CABIMENTO.  MUDANÇA  DE
ENTENDIMENTO. RECURSO PROVIDO.
- O exercício do juízo de retratação inserto no artigo 557, §1º, do CPC
acarreta o julgamento monocrático de forma contrária à jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o que viola o
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artigo  557,  §1º-A,  do  CPC,  devendo,  portanto,  o  processo  ser
submetido ao Colegiado.
-  Reanalisando os posicionamentos jurisprudenciais e doutrinários
e melhor refletindo a respeito do instituto da desaposentação, passo
a  alinhar-me  ao  entendimento  de  que  é  cristalino  o  caráter
irrenunciável  e  irreversível  do  ato  de  concessão  do  benefício  de
aposentadoria no âmbito do Regime Geral de Previdência Social –
RGPS, evidenciando seus efeitos ofensivos à ordem constitucional
vigente.
- À luz dos artigos 11, §3º e 18, §2º, da Lei 8.213/91 e 3, I, 40, 194 e
195 da CRFB, verifica-se que  o instituto da desaposentação possui
vedação legal expressa que se compatibiliza com o caráter solidário
do  sistema  previdenciário,  não  sendo,  portanto,  permitida  a
utilização  das  contribuições  dos  trabalhadores  em  gozo  de
aposentadoria para a obtenção de nova aposentadoria ou elevação
da  já  auferida,  sob  pena  de  subversão  para  um  sistema
individualista/patrimonialista  que  não  se  compatibiliza  com  os
fundamentos da Seguridade Social. Assim, o aposentado que retorna
à  atividade  somente  faz  jus  ao  salário-família  e  à  reabilitação
profissional, quando empregado (artigo 18, §2º, da Lei 8.213/91).
-  A  aposentadoria  é  considerada  um  ato  jurídico  perfeito,  cuja
proteção  mereceu  respaldo  constitucional  (artigo  5º,  XXXVI,  da
CRFB),  sendo  uma  garantia  ao  direito  fundamental  da  segurança
jurídica. Ato jurídico perfeito é aquele já concretizado segundo a lei
vigente  ao tempo em que se  aperfeiçoou,  pois  já  satisfez  todos os
requisitos para gerar a plenitude dos seus efeitos e a aposentadoria,
como tal,  deve  ser  respeitada pelos  envolvidos na  relação  jurídica,
estando  ainda  imune  às  alterações  legislativas  em  virtude  do  já
consagrado princípio tempus regit actum. Por derradeiro, não há que
se falar em modificação unilateral,  diga-se, renúncia unilateral a
este ato jurídico, dependendo a desaposentação necessariamente de
requerimento  e  concordância  da  Administração  Pública  (órgão
pagador e gestor do benefício), sob o pálio da lei.
- A aposentadoria é também considerada um ato administrativo, cujo
desfazimento volitivo se dá por meio da anulação ou revogação, cujos
pressupostos  lhes  são  próprios  e  inaplicáveis  à  desaposentação
(aplicável, por exemplo, nas hipóteses de erro ou fraude na concessão
do benefício). E como qualquer outro ato administrativo, é regido pelo
princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CRFB), que conduz toda
a conduta dos agentes da Administração Pública, no sentido de que
qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei,  sendo
que não há lei permitindo a concessão da desaposentação.
- Sob qualquer ótica, a renúncia ao benefício da aposentadoria não
é juridicamente aceitável. A uma, sob pena de afrontar o princípio da
segurança  jurídica,  consistente  no  respeito  ao  ato  jurídico  perfeito
(artigo 5º, XXXVI, da CRFB) e ao princípio da legalidade (artigo 37,
caput, da CRFB c/c artigo 18, §3º, da Lei 8.213/91). Isso sem falar no
princípio constitucional da isonomia (artigo 5º, caput, da CRFB), uma
vez  que  a  desaposentação  confere  tratamento  mais  benéfico  ao
segurado  que  se  aposenta  com proventos  proporcionais  e  continua
trabalhando  para,  posteriormente,  obter  nova  aposentadoria  em
melhores  condições,  em  detrimento  daquele  que  continuou
trabalhando  até  possuir  um  período  contributivo  maior  para  se
aposentar com proventos integrais. 
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- A duas,  porque se extrai a natureza alimentar da aposentadoria,
que lhe confere o caráter de irrenunciável.  Assim como a pensão
alimentícia,  no  âmbito  do  direito  civil,  é  possível  a  renúncia  às
prestações  mensais,  mas  não  ao  benefício  em  si,  que  é  intocável,
intangível.  A  aposentadoria  não  é  um  direito  patrimonial  e,
portanto, disponível, possuindo, outrossim, um caráter institucional,
isto  é,  os  direitos  e  obrigações  não decorrem de  ato  de  vontade,
porém da lei.
-  E  a  três  porque  a  pretensão  de  desaposentação  não  é  livre  e
desembaraçada,  gerando ônus a pessoa jurídica de direito público
diretamente  envolvida  na  constituição do  ato,  no  caso,  ao  INSS,
sendo claro que o desfazimento da aposentadoria repercute em ônus
no sistema previdenciário, uma vez que o mesmo período e salários-
de-contribuição  seriam  somados  duas  vezes,  com  o  objetivo  de
majorar a renda mensal  da nova aposentadoria,  o  que repercute
diretamente no equilíbrio financeiro  e  atuarial  do  sistema (artigo
201, caput, da CRFB).
-  Ainda que se pretenda devolver os valores recebidos a título da
aposentadoria que se pretende renunciar a desaposentação, mesmo
assim, esbarra em obstáculos de ordem legal e constitucional. 
- Mutatis mutandis, no que se refere à desaposentação, aplicam-se os
mesmos  fundamentos  citados  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  no
julgamento  do  RE  416827  -  que  concluiu  a  respeito  da
impossibilidade  de  aplicação  da  Lei  nº  9.032/95  em  benefícios  de
pensão por morte concedidos em momento anterior à sua vigência.
Assim,  ainda  que  o  segurado  pretenda  renunciar  à  aposentadoria
anterior para fins de obter outra mais benéfica, ainda que se trate de
benefício  de  caráter  alimentar,  deve  prevalecer  o  respeito  ao  ato
jurídico perfeito (artigo 5, XXXVI, da CRFB) e ao princípio tempus
regit actum e a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial.
- A 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento
do AgRg no RESP 1.298.511/RS, adotou o entendimento de que o
prazo decadencial previsto no artigo 103 da Lei 8.213/91 se aplica às
demandas em que se pleiteia a desaposentação, (2ª Turma, AgRg no
REsp  1305914  /  SC,  Rel.  Min.  HERMAN  BENJAMIN,  DJe
27/08/2012). A conclusão a que se chega é a de que não é possível a
renúncia à aposentadoria, uma vez que é ínsito do ato de renúncia - ato
de  liberalidade  -  o  seu  exercício  a  qualquer  momento.  Caso  fosse
admissível a renúncia ao benefício de aposentadoria, igualmente seria
possível  a  renúncia  ao  prazo  decadencial  fixado  na  lei,  o  que  é
terminantemente vedado pelo artigo 201 do Código Civil.
- Ressalva de entendimento anterior.
- Recurso provido. Decisão reformada. Sentença mantida.
(AC 201151170004656, Desembargador Federal MESSOD AZULAY
NETO, TRF2 - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R -
Data:10/12/2012 )[grifos nossos]

Surpreendentemente,  os  demais  desembargadores  acompanharam  o  seu  voto,

conforme consta no acórdão:

ACÓRDÃO
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Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal
da  2ª  Região,  por  unanimidade,  dar  provimento  ao  recurso,  nos
termos do voto do Relator,  constante dos autos,  que fica fazendo
parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2012.

Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO
Relator   [grifos nossos]

5.3 – O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 O STJ, em sua maioria, tem se mostrado favorável à desaposentação sem que

haja  a  necessidade  da  devolução  das  parcelas  previdenciárias  recebidas  na  primeira

aposentadoria, conforme o seguinte acórdão:

 
CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO.  ALEGAÇÃO  GENÉRICA.  SÚMULA  284⁄STF.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRAZO. TERMO INICIAL. ART.
103 DA LEI N. 8.213⁄91 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES.
SITUAÇÃO  JURÍDICA  CONSTITUÍDA  ANTES  DE  SUA
VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. RENÚNCIA
À  APOSENTADORIA.  POSSIBILIDADE.  DEVOLUÇÃO  DE
VALORES.  DESNECESSIDADE.  PRECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE  DE  INOVAÇÃO  DE  FUNDAMENTOS.
ANÁLISE  DE  DISPOSITIVOS  E  PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1.  A  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou-se  no
sentido de que o prazo decadencial previsto no art. 103, caput, da Lei
n.  8.213⁄91,  introduzido  pela  Medida  Provisória  n.  1.523-9,  de
27.6.1997, convertida na Lei n. 9.528⁄97, por tratar-se de instituto de
direito material,  não pode retroagir para atingir  situações pretéritas,
como no caso em apreço, em que a concessão do benefício ocorreu em
31.1.1997.
2.  "Prevalece nesta Corte entendimento no sentido de se admitir a
renúncia à aposentadoria objetivando o aproveitamento do tempo de
contribuição  e  posterior  concessão  de  novo  benefício,
independentemente  do  regime  previdenciário  que  se  encontra  o
segurado, não importando em devolução dos valores percebidos."
3. A apresentação de novos fundamentos para reforçar a tese trazida
no recurso especial representa inovação, o que é vedado no âmbito do
agravo regimental.
4. A apreciação de suposta violação de preceitos constitucionais não é
possível na via especial, nem à guisa de prequestionamento, porquanto
matéria reservada pela Magna Carta ao Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental improvido.
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.304.511 - PR (2012⁄0011636-
9),  MINISTRO  HUMBERTO  MARTINS  -  Ministros  da  Segunda
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Turma  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  DJe:  29/06/2012.[Grifos
nossos]

Ressaltamos  que,  apesar  do  entendimento  a  favor  da  desaposentação,  este

Tribunal  decidiu,  em  10/07/12,  suspender  todos  os  processos  sobre  renúncia  de

aposentadoria com devolução de valores que tramitam no país a fim de uniformizar a

jurisprudência.

 Tal  suspensão  deu-se  devido  a  um  incidente  de  uniformização  de

jurisprudência,  suscitado por um aposentado segurado que teve,  no Juizado Especial

Federal  do  Rio  Grande  do  Norte,  o  seu  pedido  de  desaposentação  condicionado  à

restituição  das  parcelas  previdenciárias,  o  que  contrariava  o  entendimento  da  Corte

Superior – o STJ.

Neste incidente, o aposentado-segurado questionou a contraditoriedade entre a

decisão da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais

Federais  (TNU)  –  desaposentação  somente  mediante  a  devolução  de  valores  –  e  a

decisão do STJ – desaposentação sem a devolução de valores.

O próprio STJ reconheceu a divergência e aceitou o processamento do incidente:

Ao analisar o caso, o ministro Napoleão Nunes observou que de fato
existe a divergência interpretativa quanto à necessidade de devolução
de  valores  em  razão  de  renúncia  de  aposentadoria  para  fins  de
concessão de novo benefício, seja no mesmo regime ou em regime
diverso.  Diante  disso,  admitiu  o  processamento  do  incidente  e
determinou  a  suspensão  de  todos  os  processos  com  a  mesma
controvérsia.(Superior Tribunal de Justiça)

Até o presente momento, este incidente ainda não foi julgado, por conseguinte,

os  processos  que  dizem  respeito  à  restituição  ou  não  de  valores  em  razão  da

desaposentação continuarão suspensos.

Contudo, no dia 10/10/12, os ministros desta Corte deram início ao julgamento

do direito à desaposentação de outro recurso – o RE 1.334.488, preferindo não esperar

pela decisão do STF referente ao mesmo tema. Cinco ministros manifestaram-se a favor

da desaposentação,  porém,  ainda  faltam três  ministros  se  manifestarem,  o que deve

demorar, pois o ministro Teori Zavascki pediu vistas do processo.

5.4 – O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
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Devido à repercussão geral do tema desaposentação, estão tramitando, no STF,

os seguintes Recursos Extraordinários: 661.256 e 381.367. O Recurso Extraordinário

(RE) 661.256 foi interposto pelo INSS contra decisão do STJ que reconheceu o direito à

desaposentação  de  um  segurado.  No  entanto,  até  o  momento,  o  RE  não  teve  seu

julgamento iniciado e estava, desde 10/10/11, com o seu ministro relator, Ayres Britto –

aposentado em 17/11/12.

No dia 16/09/2010, iniciou-se o julgamento do RE 381.367. Neste, o voto do

relator,  Ministro  Marco  Aurélio  Mello,  já  foi  dado,  reconhecendo  o  direito  dos

segurados ao benefício. Contudo, o julgamento foi suspenso devido ao pedido de vistas

do Ministro Dias Toffoli, que recebeu os autos no dia 28/09/10 (conforme Informativo

600 do STF). Ressaltamos que apesar de já terem se passado dois anos, o RE ainda não

foi julgado.

A PRIMEIRA ETAPA DO JULGAMENTO DO RE 381.367

Neste  Recurso  Extraordinário,  aposentadas  do  Rio  Grande  do  Sul,  que

retornaram  à  atividade,  representadas  pelo  advogado  Alexandre  Simões  Lindolfo,

buscam o direito ao recálculo das parcelas previdenciárias, pagas pelo INSS. 

Alegam  que  apesar  de  terem  voltado  a  contribuir  compulsoriamente  para  a

Previdência  Social,  a  legislação referente  à  Autarquia  em questão só lhes  garante  o

direito ao salário-família e à reabilitação profissional.

Já a procuradora do INSS, Vanessa Guedes do Rei, argumenta que é impossível

tal recálculo dos benefícios, devido ao impacto financeiro e atuarial que causaria aos

cofres da Previdência Social. 

O Ministro  Marco  Aurélio  é  o  relator  do  RE, apontando  o  motivo  do

julgamento: a transgressão do §11º do artigo 201 da Constituição Federal, insistindo no

conflito do §2º do artigo 18 da L.8.213/91 com o diploma maior. Destaca a posição da

Procuradoria Geral da República que se reportou à manifestação do RE 393.376, da

relatoria  da  Ministra  Ellen  Grace,  e  preconizou  o  não  conhecimento  do  recurso  ao

relatório.

Na  Sustentação  oral, Alexandre  Simões  Lindolfo,  afirma  que o  objeto  de

discussão é o direito  dos aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social  que

permaneçam ou retornem à atividade remunerada, também abrangida por este mesmo
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regime,  de  ver  as  contribuições  previdenciárias  recolhidas  durante  este  período  de

retorno de atividade serem repercutidas nos seus benefícios previdenciários.

Esclarece que se tem ciência da impossibilidade legal da dupla aposentadoria e

não é isso que se requer. O que se pretende é um recálculo, considerando estas novas

contribuições  a  fim  de  que  o  segurado  opte  pela  aposentadoria  que  lhe  for  mais

vantajosa.

O advogado alega a inconstitucionalidade do §2º do artigo 18 da Lei 8.213/91

(com redação dada pela L.9.528/97), tendo como parâmetro de controle o §11º do artigo

201 da Constituição Federal (com redação dada pela EC 20/98).

Também adverte que o pedido não se trata especificamente da hipótese da ADIN

3.105 que tratava  da  contribuição  dos  inativos  nem se discute a  obrigatoriedade  do

aposentado que retorna a atividade contribuir para a previdência. 

O advogado destaca que o § 11º do artigo 201 da Constituição Federal encontra-

se em absoluta  harmonia  com o  caput:  §11 Os ganhos  habituais  do empregado,  a

qualquer  título,  serão  incorporados  ao  salário  para  efeito  de  contribuição

previdenciária e consequente repercussão em benefícios nos casos e na forma da lei. 

Para ele, essa diretriz está plenamente contemplada na legislação ao estabelecer

que o aposentado que retorna à atividade constitui  segurado obrigatório.  Trata-se do

preceito contido no § 4º do artigo 12 da Lei 8.212/91.

Nas suas palavras:

Sucede  que  o  §11°,  para  além  de  determinar  esta  integração  para
efeito  de  contribuição,  determina  também  que  se  produza,  por
consequência, a repercussão em benefícios. É certo que nos casos e na
forma da lei.  O constituinte preordena e antecipa o conteúdo desta
legislação:  o  custeio  seguido  da  consequente  repercussão  em
benefício. 

Segundo Alexandre Simões, a extensão interpretativa do §11º do artigo 201, em

relação ao aposentado que retorna à atividade, nunca foi revertida de maior importância,

porque a L.6.243/75 e a redação original da L.8.213/91 garantiam o direito ao pecúlio.

Ou seja, as somas das importâncias recolhidas pelo aposentado quando do seu retorno à

atividade eram a ele revertidas após o cessar da sua atividade laboral.

Lembra  que,  com  a  Lei  8.870/94,  houve  a  revogação  do  pecúlio,  mas  em

contrapartida  estabeleceu-se uma isenção ao aposentado que regressava  ao  trabalho.

Ressalta que, somente com as Leis 9.032 e 9.528/97, trazendo o §2º do artigo 18, foi

estabelecido  que  este  aposentado  pelo  RGPS  não  faria  jus  a  prestação  alguma  em
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decorrência  do  exercício  deste  trabalho,  exceto  ao  salário  família  e  a  reabilitação

profissional.

Alexandre Simões afirma que o § 11° do artigo 201 em questão estabelece um

equilíbrio entre a necessidade de arrecadação e a finalidade de proteção. Para ele, há

uma hipertrofia da necessidade arrecadatória para uma suposta finalidade de manter

as  contas  da  previdência  social,  provocando  uma  ruptura  nesse  equilíbrio  que  o

próprio legislador quis estabelecer no dispositivo constitucional.

Acrescenta que a Previdência Social não tem finalidade arrecadadora, mas sim

protetiva: proteger contingências elencadas no artigo 201 da Carta Constituicional, entre

elas  aquelas  de  idade  avançada,  objetivo  este  que  não  se  tem  alcançado

satisfatoriamente.   Sem  falar  no  fator  previdenciário,  que  calcula  valores  menores

devido à expectativa de vida. 

Quanto  ao  equilíbrio  financeiro,  afirma  continuar  preservado  em  razão  da

existência do custeio do aposentado que retorna e continua segurado obrigatório, além

do próprio teto do benefício ser um mecanismo de preservação do equilíbrio financeiro

do sistema previdenciário.

Por fim, acredita que o Princípio da Solidariedade encontra-se de forma mais

mitigada no regime previdenciário do que nas áreas assistencial e de saúde (nestas, o

princípio  da solidariedade encontra-se de forma mais  ampla),  visto que aquele  é  de

caráter contributivo. Assim, evoca o Princípio da Vedação de Retrocesso Social com o

acolhimento da pretensão exposta.

Por  sua  vez,  a  procuradora  do  INSS,  Vanessa  Guedes  do  Rei,  em  sua

sustentação oral, alerta para um prejuízo em torno de três bilhões de reais por ano para a

Previdência  Social  caso  todos  aposentados  que retornem ou continuem no trabalho,

como segurados obrigatórios, peçam renúncia das suas aposentadorias para que novo

benefício de aposentadoria dentro do RGPS seja concedido a eles.

Alega que se for declarada a inconstitucionalidade do §2º do artigo 18 da Lei

8.213/91, permitindo-se esta renúncia, ocorrerá uma busca por aposentadorias precoces,

o  que  será  uma  burla  ao  fator  previdenciário.  Além  disso,  possibilitará  a  absurda

hipótese – em suas palavras – de um beneficiado pedir a cada ano a revisão de seu

benefício de aposentadoria para obter nova renda mensal.

A procuradora contra-argumenta, apontando a natureza pública e institucional da

relação entre segurados e ente previdenciário, havendo, portanto, a necessidade de uma

autorização normativa que permita a nova aposentadoria. Também, afirma que o status
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de aposentado não pode ser renunciado nem o tempo de contribuição reutilizado. Em

suas palavras: 

O direito às prestações é patrimonial e disponível sim, mas o tempo de
contribuição não pode ser reutilizado dentro do próprio RGPS. Esse
fato gerador já foi utilizado. Não pode ficar havendo um processo de
reciclagem de fatos geradores. A cada ano, solicitar um novo cálculo
de benefício. 
(...)  Não  há,  portanto,  como  confundir  renúncia  aos  proventos  do
benefício,  esse  sim  direito  patrimonial  e  disponível  com  a
possibilidade de renúncia ao status de aposentado e as limitações que
esse status tem.

Vanessa Guedes evoca o Princípio da Seletividade e Distributividade bem como

o  Princípio  da  Solidariedade,  consoante  artigos  194,§1º,  III  e  195  da  Lei  Maior,

respectivamente.  No  que  se  refere  ao  primeiro,  afirma  que  foi  dada  ao  legislador

ordinário  a  autonomia,  um  juízo  de  conveniência  sobre  qual  seria  a  cobertura

previdenciária  a  ser  dada  aos  integrantes  do  Regime Geral,  levando-se  em conta  a

situação de cada um. 

Quanto ao segundo princípio, defende que a seguridade social será financiada

por toda a sociedade de forma direta ou indireta. Ou seja, todos contribuem para um fim

comum que será reutilizado em prol  de toda seguridade e  não para financiamento

exclusivo do próprio benefício. Trata-se do pacto entre gerações.

Para a procuradora, o que tem feito as pessoas pedirem a desaposentação é a

intenção  de  escapar  da  incidência  do  fator  previdenciário  que  já  foi  declarado

constitucional  pelo STF nas medidas  cautelares  2.110 e 2.111. Justifica  que o fator

previdenciário foi um meio para manter o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema

previdenciário.

Finaliza, pedindo que, caso seja deferida a pretensão das recorrentes no sentido

de  poderem  renunciar  e  requererem  uma  nova  aposentadoria,  o  INSS  requer  a

devolução de todos os valores que receberam para que voltem ao  status quo ante  e

também que se evite o enriquecimento ilícito, que seja declarada a constitucionalidade

do artigo discutido e o desprovimento do recurso extraordinário.

O Ministro Marco Aurélio, relator do recurso, abre o seu voto com a seguinte

assertiva:

é  triste,  mas  é  isso  mesmo,  o  trabalhador  ele  alcançando  a
aposentadoria, ele não pode, usufruir, sem ter excesso no padrão de
vida, o ócio com dignidade. Ele retorna a atividade e, retornando a
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atividade, ele é segurado obrigatório.  Ele está compelido por Lei a
contribuir, mas a contribuir para nada! Ou melhor dizendo, para muito
pouco, para ter apenas jus ao salário família e a reabilitação.

Menciona que, anteriormente, já havia o recolhimento, mas tinha-se o pecúlio –

o levantamento do valor contribuído com os acréscimos legais.  Hoje, não se tem mais

isso. O que é recolhido é para os cofres da Previdência Social.  Por isso, eu estou

provendo o recurso. 

Cita  como  premissa  inafastável:  a  regressão  do  trabalhador  ao  mercado,

passando a exercer certa atividade e, de acordo com os preceitos legais, o aposentado

está compelido a contribuir para o custeio da seguridade social. Em razão disto,  o

ministro assinala que:

Não  há  como  limitar  os  objetivos  previstos  com  a  filiação  e  a
contribuição obrigatória no artigo 201 da Constituição Federal e a lei
não  pode  esvaziar  o  que  é  assegurado  na  Constituição  Federal.  A
disciplina e a remessa à Lei são para fixação de parâmetros desde que
não se mitigue o que é garantido constitucionalmente. (...) Por isso,
não se coaduna com o disposto no artigo 201 da Constituição Federal
a limitação do §2º do  artigo 18 da Lei 8.213 que, em última análise,
implica nefasto desequilíbrio na equação ditada pelo diploma maior.

Segundo  o  ministro,  o  preceito,  contido  no  §2º  do  artigo  18  da  L.8.213/91,

mitiga as consequências da filiação e contribuição compulsórias que estão mencionadas

na Carta da República. Lembra que, em nenhum momento, o texto constitucional, exclui

o trabalhador que volta à ativa após a aposentadoria. 

 (...) conforme se verifica no §2º do art. 18, que mesmo havendo a
contribuição  como se  fosse  primeiro  vínculo  com a  previdência,  o
fenômeno  apenas  acarreta  o  direito  ao  parco  salário  família  e  à
reabilitação profissional. Além de o texto do examinado § 2º implicar
restrição ao que é estabelecido na Carta Federal, acaba por solapar a
feição  da  própria  relação  jurídica  decorrente  da  contribuição
obrigatória, não correspondendo mais a esta última, o que é previsto
constitucionalmente que é o cálculo dos proventos da aposentadoria. 

De acordo com o ministro, se o trabalhador aposentado retorna à atividade e tem

o ônus, que é a contribuição, deve-se a ele a contrapartida que consiste nos benefícios

próprios mais precisamente a consideração das novas contribuições, para que, voltando
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ao  ócio  com  dignidade,  seja  calculado  o  valor  a  que  tem  jus  sobre  o  ângulo  da

aposentadoria, presentes os requisitos legais.

Assim,  encerra  o  seu  voto,  solidarizando-se  com  os  aposentados  que,  ao

retornarem  à  atividade  laboral,  viram-se  obrigados  a  contribuir  novamente  para

previdência  social,  porém,  desta  vez,  sem terem  uma  contraprestação  justa.  O  que

contraria os direitos fundamentais, estes tão defendidos pela Constituição Federal.

Resta-nos,  no  momento,  aguardarmos  a  disponibilidade  de  tempo  ou  boa

vontade dos ministros (pois já se passaram dois anos desde o pedido de vistas!) para que

haja a continuação deste julgamento, decidindo sobre a viabilidade ou não do instituto

da desaposentação.

CONCLUSÃO

Neste estudo, abordamos o tema da desaposentação, que é relativamente novo,

para o qual ainda não há uma legislação. E, embora o INSS não reconheça tal instituto,

vimos que, através do Judiciário, alguns aposentados têm tido êxito e conseguido a nova

aposentadoria. O que tem gerado polêmicas, fazendo com que a doutrina divirja entre si

e também a jurisprudência.

Todavia, é notório que a grande maioria doutrinária advoga a possibilidade da

desaposentação  sem  a  restituição  dos  valores  já  percebidos.  No  entanto,  alguns

condicionam o benefício à devolução de todas as parcelas recebidas.  Por outro lado, a

jurisprudência encontra-se bem dividida. 

Como analisado, o INSS e aqueles que não aceitam a desaposentação advogam

que a concessão deste instituto violaria o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, além

de ferir uma série de princípios. 
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Quanto ao Princípio da Legalidade,  afirmam que a Administração Pública só

pode fazer o que a lei permite e não há normas legais sobre esse tema. No que se refere

ao Princípio da Solidariedade, asseguram que o sistema previdenciário brasileiro é o de

repartição,  assim,  os  segurados  contribuem  não  para  benefício  próprio,  mas  para

benefícios das futuras gerações.

Argumentam que haveria um desequilíbrio econômico e atuarial da Previdência

Social,  porque,  primeiramente,  a  desaposentação  não  é  prevista  no  Sistema

Previdenciário. Assim, seria inviável considerar a soma das contribuições pagas antes e

após a primeira aposentadoria para o recálculo de nova aposentadoria.

Os opositores da desaposentação advertem que se houvesse a possibilidade legal

deste  instituto,  o  segurado  aposentado  que  a  requeresse  deveria  devolver  todas  as

parcelas previdenciárias que já recebera.

Buscam, na legislação, mostrar a inviabilidade da desaposentação, apontando o

artigo  181-B  do  Decreto  3.048/99,  que  caracteriza  as  aposentadorias  como

irrenunciáveis e irreversíveis. Também, remetem-se ao §2º do artigo 18 da Lei 8.213/91,

que dispõe sobre o não recebimento de prestação alguma da Previdência Social para o

aposentado pelo RGPS que permanecer ou retornar ao mesmo regime previdenciário.

Por sua vez, os defensores da desaposentação procuram, através de princípios e

valores constitucionais, apontar a sua viabilidade. Deste modo, os direitos fundamentais

são evocados a fim de proteger o cidadão em nome do Princípio da Dignidade da Pessoa

Humana – o valor supremo da Carta Constitucional.

De acordo com esta corrente doutrinária, o direito à liberdade e ao bem-estar do

indivíduo garante a renúncia à aposentadoria para alcançar outra mais vantajosa sem

que haja a violação do ato jurídico perfeito,  do direito adquirido ou até mesmo dos

Princípios da Legalidade e da Solidariedade. 

Isso porque, segundo doutrina e jurisprudência, o cidadão aposentado não quer

abrir mão de seus direitos, prejudicando-se.  Já que voltou a trabalhar e a contribuir para

a  Previdência,  ele  apenas  deseja  melhorar  um pouco as  suas  condições  financeiras.

Ressaltamos  que  é  um  pouco  mesmo!  Nenhum  recálculo  de  novas  contribuições,

somando-se às antigas que ensejaram a primeira aposentadoria vai deixar alguém rico

nem mesmo dobrar o valor recebido.

Alegam que não há lei que impeça o aposentado de solicitar a desaposentação,

portanto, se não está proibido, ele pode requerê-la. Da mesma forma, assinalam que não

existe  legislação,  dispondo  que  a  aposentadoria  é  irreversível  e  irrenunciável.  Na
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verdade,  o  que há  é  somente  um Decreto,  ato  normativo  secundário,  que  não pode

modificar, criar ou extinguir direitos.

Quanto ao enriquecimento ilícito, advogam que a aposentadoria consistiu num

ato  válido,  legítimo  e  perfeito,  pois  o  aposentado  preencheu  todos  os  requisitos.

Portanto, não há que se falar em enriquecimento sem causa – o aposentado não recebeu

nenhum valor indevido, ao contrário, fez jus a todas as parcelas que percebeu. Além

disso,  ao  requerer  a  desaposentação,  ele  aponta  justificativas  relevantes,  como  a

contribuição compulsória sem uma contraprestação equivalente.

Combatem também o argumento de que ocorreria um desequilíbrio econômico e

atuarial na Previdência Social, caso a desaposentação fosse possível, afirmando que as

cotizações  posteriores  à  aposentadoria  são  imprevistas  atuarialmente,  gerando  um

excedente o qual o INSS não esperava, ou seja, um “excesso contributivo”. 

No que se refere à devolução das parcelas previdenciárias, defendem a natureza

alimentar das mesmas, que foram pagas para que o aposentado sobrevivesse. Devido à

regularidade  na  concessão  da  primeira  aposentadoria  e  aos  valores  destas  parcelas

corresponderem à  exata  contribuição  feita  pelo aposentado para que adquirisse esse

primeiro benefício, não existe razão para restituir o que já recebeu.

Ainda, aqueles que advogam em favor da desaposentação afirmam que o §2º do

artigo  18  da  Lei  8.213/91  deve  ser  interpretado  conforme  a  Constituição  Federal,

afastando  a  acumulação  de  duas  aposentadorias,  mediante  a  renúncia  da  primeira.

Assim,  haveria  um  novo  cálculo,  considerando  todas  as  contribuições  anteriores  e

posteriores à primeira aposentadoria para que se cumpra a repercussão em benefícios

destas contribuições, garantida pelo §11º do artigo 201 do texto constitucional.

Vimos que os Tribunais Federais Regionais têm divergido muito. Os dissensos

não são somente de Tribunal para Tribunal, mas também de uma Turma julgadora para

outra.  Até dentro da mesma Turma,  há entendimentos  conflitantes,  o que acaba por

comprometer a segurança jurídica.  

Diferentemente, o Superior Tribunal de Justiça pareceu mais coerente, mantendo

o mesmo entendimento favorável à desaposentação sem a necessidade de restituição de

valores. 

No  entanto,  em 10/07/12,  o  STJ  suspendeu  todos  os  processos  referentes  à

renúncia  de  aposentadoria  e  à  questão  da  devolução  ou  não  de  valores  a  fim  de

uniformizar  a  jurisprudência.  Isso  em  razão  da  divergência  da  Turma  Nacional  de
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Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais cujo entendimento é o

da devolução dos valores recebidos aos cofres previdenciários.

Já  o  Supremo Tribunal  Federal,  há mais  de  dois  anos,  iniciou  o julgamento

referente à desaposentação devido à sua repercussão geral, porém ainda não o encerrou,

uma vez que foi interrompido para pedido de vistas em 2010. Neste, o voto do ministro

relator foi de que a desaposentação é possível para que haja uma contraprestação justa.

Neste  estudo,  ao  pesquisarmos  sobre  a  desaposentação,  refletindo  sobre  os

argumentos  favoráveis  e  desfavoráveis  a  este  benefício  e  unindo  a  tal  reflexão  a

realidade dos trabalhadores brasileiros, somamos a nossa voz à daqueles que defendem,

muito mais do que um novo instituto,  uma condição de vida melhor para os que já

trabalharam e mantiveram o sistema previdenciário por tantos anos.

É justo que, no fim da vida de um trabalhador, quando está numa fase mais frágil

e já sem forças para o trabalho, ele tenha o direito de continuar vivendo decentemente –

alimentando-se bem, pagando por sua moradia, assistência médica e remédios. O Estado

deve isso a ele que dedicou sua vida para o desenvolvimento, de alguma forma, deste

país.   Assim sendo, a desaposentação para uma nova aposentadoria  financeiramente

mais vantajosa pode colaborar para que isso aconteça.

Concluímos,  embora  longe  de  encerrarmos  o  tema,  concordando  com  a

afirmação de MARTINEZ de que é de suma importância e urgência a regulamentação

do conceito de desaposentação, bem como de parâmetros básicos e de critérios legais

para a orientação de todos os interessados. 

Nas palavras deste autor: É solar e imperiosa a necessidade de regulamentação

desse  conceito,  ainda que  atualmente  ele  encontre  leito  válido  na  doutrina,  mas  a

ausência de uniformização conduz a absurdos (2012:70).
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