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Resumo 
 
O presente trabalho pretende refletir sobre a aplicação do instituto da 
desaposentação e seus reflexos no ordenamento jurídico brasileiro. Tendo como 
pressuposto o questionamento: se o Estado reconhece o caráter contributivo para 
se ter direito ao benefício da aposentadoria, porque o mesmo resiste em dar 
provimento à desaposentação, já que o segurado aposentado continua a arcar com 
o pagamento de contribuições mesmo na inatividade? Tal reflexão justifica-se por 
motivos de interesse social em razão da possibilidade de melhoramento da renda 
mensal do segurado. Apresenta-se como objetivo geral debater o processo de 
regulamentação da desaposentação do segurado aposentado a partir das posições 
favoráveis e contrárias ao referido instituto. O instrumento de pesquisa utilizado 
para se poder chegar à conclusão deste trabalho foi o de revisão bibliográfica e o 
método de procedimento comparativo. Com a presente pesquisa anseia-se que 
cessem as divergências sobre a questão e que haja a determinação para que o 
Legislativo se manifeste para legitimar ou não o instituto, suprindo a lacuna 
legislativa existente.  
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This paper aims to reflect on the implementation of desaposentação Institute and 
its effects on the Brazilian legal system. With the assumption the question: if the 
state recognizes the contributory to be entitled to retirement benefits, because it 
resists uphold the desaposentação as the insured retiree continues to shoulder the 
payment of contributions even in the dead? Such reflection is justified for reasons 
of social interest due to the possibility of improving the monthly insured income. It is 
presented as a general objective to discuss the regulatory process desaposentação  
the insured retired from favorable and contrary to that institute positions. The 
research instrument used to be able to reach the conclusion of this work was the 
literature review and the method of comparative procedure. With this research is 
that yearns cease disagreement on the issue and there is a determination that the 
legislature manifest to legitimize or not the institute, supplying the existing legislative 
gap. 
 

Keywords: Desaposentação. Legal system. Disclaimer. Retirement. Contributions. 

 

1 Introdução 

  

 Muitos segurados mesmo depois de aposentados continuam no mercado de 

trabalho contribuindo para o RGPS. Dessa forma, depois de alguns anos nessa 

situação, quando se verifica o aumento, tanto da idade quanto do período de 

contribuição, mantendo sua condição de exigibilidade, o aposentado pede o 

recálculo de sua aposentadoria. A esse fenômeno dá-se o nome de 

desaposentação. 

 De tal modo, a presente pesquisa ambiciona investigar a possibilidade de 

aplicação do instituto da desaposentação, as teses favoráveis e contrárias e seus 

impactos dentro do ordenamento jurídico brasileiro. 

 O problema central deste artigo científico pode ser elaborado na forma do 

seguinte questionamento: se o Estado reconhece o caráter contributivo para se ter 

direito ao benefício da aposentadoria, porque o mesmo resiste em dar provimento 

ao Instituto da desaposentação, já que o segurado aposentado continua a arcar 

com o pagamento de contribuições mesmo na inatividade, renunciando ao 

benefício já alcançado e visando, unicamente, outro mais vantajoso?   

 A escolha do tema se deu a partir da inquietação em conhecer melhor este 

assunto relacionado ao direito previdenciário, sendo relevante a sua discussão por 

motivos de interesse social em razão da possibilidade de melhoramento da renda 
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mensal do segurado através da desaposentação, sendo a discussão de suma 

importância para evolução jurídica, bem como para esclarecer pontos relevantes 

acerca do tema para juristas, doutrinadores, estudantes, aposentados, demais 

segurados da Previdência e a quem venha a ter interesse no assunto. 

 Restando assim caracterizada a relevância social da pesquisa, bem como 

sua contribuição à ciência jurídica. 

 Tem-se como objetivo geral debater à luz da doutrina vigente o processo de 

regulamentação da desaposentação do segurado aposentado a partir das posições 

favoráveis e contrárias ao referido instituto. 

 O instrumento de pesquisa utilizado para se poder chegar à conclusão deste 

trabalho foi o de revisão bibliográfica. Além da utilização da pesquisa bibliográfica, 

será empregado o método de abordagem dedutivo, tendo em vista que, por meio 

de uma visão geral da universalidade das proposições apresentadas, busca-se uma 

conclusão específica acerca do tema proposto. 

 Quanto ao método de procedimento, será adotado o comparativo, ao 

analisar as controvérsias existentes, os posicionamentos doutrinários, os 

precedentes jurisprudenciais sobre o instituto da desaposentação, e comparar os 

entendimentos contrários e favoráveis. 

  

2 O Instituto da Desaposentação 

 

 A desaposentação é um tema ainda pouco conhecido no Brasil, tal fato 

talvez se dê em razão da inexistência de uma lei que trate sobre o assunto, mas o 

que se sabe, é que hoje os tribunais estão abarrotados de processos com essa 

finalidade. 

 Segundo Fábio Zambitte Ibrahim (2011, p. 35): 

 
A desaposentação é a possibilidade do segurado renunciar à 
aposentadoria com o propósito de obter um benefício mais 
vantajoso, no Regime Geral da Previdência Social ou em Regime 
Próprio de Previdência Social, mediante a utilização de seu tempo 
de contribuição. 
 

 Por meio deste mecanismo, o aposentado que regressou ao mercado de 

trabalho renuncia ao benefício pago pelo INSS e pede o recálculo da 
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aposentadoria, incorporando as contribuições e o tempo de serviço acumulados 

com o novo trabalho. O objetivo é conseguir uma aposentadoria maior. 

 Como já dito alhures, ainda não há previsão legal sobre a desaposentação, 

entretanto, a utilização dessa possibilidade tem sido aceita pela via judicial, por 

meio de decisões que confirmam entendimentos ainda não unânimes nos diversos 

graus de jurisdição. 

 

2.1 Argumentos favoráveis à desaposentação 

 

 Segundo regra do Regime Geral de Previdência Social, o segurado, depois 

de aposentado, não deverá mais contribuir para o sistema, já que fora contemplado 

com o benefício a que tinha direito por ter cumprido o pagamento durante o tempo 

exigido para a concessão deste.  

No entanto, o segurado que se aposentou, mas preferiu continuar na ativa, 

continuará a efetuar o pagamento das contribuições previdenciárias referentes ao 

novo ou o mesmo trabalho, sendo que, neste caso, não terá direito a mais nenhum 

benefício da Previdência, com exceção do salário-família e a reabilitação 

profissional. 

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as 
seguintes pessoas físicas: 
(...) 
 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. (Parágrafo acrescentado 
pela Lei nº 9.032, de 28.4.95). 
 

 Fica claro, neste sentido, que o fato do segurado continuar vertendo 

contribuições por ter retornado a trabalhar, faz com o mesmo cumpra o requisito 

exigido legalmente, ou seja, se a concessão de benefícios só é possível mediante 

a contribuição, o segurado poderá usufruir destas em seu favor para o requerimento 

de novos benefícios. Este apresenta-se como o primeiro argumento apresentado 

por aqueles que defendem o instituto da desaposentação. 
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 O segundo argumento é o fundamento geral do princípio da legalidade que 

está descrito no art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso II, que afirma: 

“Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de 

lei.” O dito princípio assevera que, diante do poder de império do Estado, a lei impõe 

aos particulares que seus atos só sejam praticados se existir lei os permitindo, ou 

se existir lei proibindo determinada conduta, não se pode praticá-la. 

 No caso da desaposentação, não há na Constituição ou em outra lei 

previdenciária qualquer dispositivo que a proíba. Então, se não existe proibição 

legal, os segurados podem renunciar à sua aposentadoria para requererem uma 

outra mais vantajosa com base nas contribuições que foram pagas por eles depois 

de aposentados. 

 Esse é o entendimento de Adriane Bramante de Castro Ladenthin e Viviane 

Masotti (2011, p. 92): 

Não há qualquer impedimento constitucional ou legal que impeça o 
segurado de renunciar à sua aposentadoria para obter nova 
aposentadoria, mais vantajosa. Muito pelo contrário, em se tratando 
de um direito fundamental social, a busca pela melhoria das 
condições financeiras, aliada à continuidade das contribuições 
sociais, deve permitir ao segurado aposentadoria digna, 
permitindo-lhe somar todo o tempo trabalhado, pois o trabalho é o 
que dignifica o homem. 

 

 Assim sendo, perante a inexistência de vedação legal expressa, aproveita-

se para permitir a desaposentação, uma vez que a liberdade individual não pode 

ser abreviada por omissão, devendo ser tratada explicitamente.  

 O terceiro ponto favorável é o fato do Decreto nº 3.048/99 existir apenas 

como norma regulamentadora, assim, o INSS não reconhece o direito à 

desaposentação buscando sustentação no art. 181-B do Decreto nº 3.048/99: “As 

aposentadoria por idade, tempo de contribuição e especial concedidas pela 

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

 Contudo, analisando sob o enfoque da hierarquia entre as leis, verifica-se 

que a função do decreto é unicamente regulamentar outra lei, não extrapolando os 

limites desta. É o que diz o art. 84 da Constituição Federal: “Compete 

privativamente ao Presidente da República: IV – Sancionar, promulgar e fazer 
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publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel 

execução”. 

 Diante disso, sendo o decreto apenas uma norma regulamentadora, 

acabou por ultrapassar os limites à que está sujeita, porquanto somente a lei 

pode criar, modificar ou restringir direitos. 

 Ainda, a defesa da desaposentação encontra respaldo na inexistência de 

violação ao art. 18, § 2º da Lei nº 8.213/99, onde os críticos da desaposentação 

apresentam como mais uma das impossibilidades para sua implantação a violação 

à regra do art. 18, § 2º da Lei nº 8.213/99 que diz:  

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

 Em primeiro lugar, mister se faz esclarecer, o dispositivo é claro em 

mencionar a figura do “aposentado”, ou seja, o segurado que já fora contemplado 

com o benefício da aposentadoria. O que ocorre com a desaposentação é 

justamente o fato de aquele que anteriormente gozava do benefício, abriu mão do 

mesmo e passou a ser um desaposentado. Então, não possuindo mais tal 

benefício, passou a pleitear uma nova aposentadoria mais vantajosa com base nas 

suas contribuições pagas durante o período em que ainda estava aposentado. 

 O dispositivo citado tem como objetivo vedar a concessão de mais de uma 

aposentadoria, o que não ocorre quando se pede a desaposentação. Pelo contrário, 

o aposentado desiste da aposentadoria que já era sua por direito, para dar lugar a 

outra de maior valor que a anterior. 

 Dentre todos os argumentos utilizados por aqueles que se opõem ao instituto 

da desaposentação, talvez, a viabilidade atuarial seja este o argumento mais 

defendido, devido ao seu caráter financeiro. 

 A lei previdenciária afirma que para requerer uma aposentadoria, precisa o 

segurado contribuir financeiramente para o sistema. Entretanto, após ter sido 

contemplado com tal benefício, não mais é necessário o pagamento de 

contribuições por parte do aposentado. 
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 Ora, com tal situação, a Previdência arcará somente com o pagamento do 

benefício que é direito daquele que contribuiu uma vida inteira para se aposentar, 

não contando com mais nenhuma forma de contribuição por parte dele. É o que 

assevera Fábio Zambitte Ibrahim (2011, p. 59): 

Do ponto de vista atuarial, a desaposentação é plenamente 
justificável, pois se o segurado já goza de benefício, jubilado dentro 
das regras vigentes, atuarialmente definidas, presume-se que 
neste momento o sistema previdenciário somente fará 
desembolsos frente a este beneficiário, sem o recebimento de 
qualquer cotização, esta já feita durante o período passado. 
 
 

 Ocorre que quando o segurado decide voltar ao mercado de trabalho, 

embora aposentado, o mesmo deverá contribuir com o fundo previdenciário em 

relação à nova atividade como empregado, contudo, tendo direito apenas a dois 

dos benefícios previdenciários, quais sejam: salário-família e reabilitação 

profissional.   

 Assim, a Previdência que já não contava com essa fonte de receita, passa a 

ter um excedente em relação ao seu orçamento, ou seja, surge então uma quantia 

inesperada que antes não era prevista. 

  

2.2 Posições contrárias à Desaposentação 

 

 Diz o art. 181-B do Decreto nº 3.048/99 que: “As aposentadorias por idade, 

tempo de contribuição e especial concedidas pela previdência social, na forma 

deste Regulamento, são irreversíveis e irrenunciáveis.” Funciona tal dispositivo 

como um dos pilares daqueles que são contrários à adoção do instituto da 

desaposentação. 

 Baseado no dispositivo transcrito acima, o INSS vem indeferindo milhares 

de pedidos de desaposentação na via administrativa, pois, segundo a Autarquia o 

segurado não poderá abrir mão de sua aposentadoria e nem o Estado poderá 

cancelá-la se justa causa.  



8   

     
 

 Ademais, se essa prática fosse possível, todo segurado aposentado poderia 

pedir a desistência de sua aposentadoria todo mês, em razão dos reflexos movidos 

por cada nova contribuição vertida ao RGPS, o que seguramente geraria um caos 

do sistema previdenciário. 

 Pautados no Princípio da Solidariedade, insculpido no art. 195, inciso II da 

CRFB, a corrente contrária à desaposentação afirma que o mesmo possui uma 

ampla abrangência, coletivização e beneficia todo o sistema da seguridade; assim, 

as contribuições pagas após a aposentadoria financiam o sistema como um todo e 

não apenas o segurado. 

 O Brasil adotou o sistema previdenciário de repartição simples, onde a 

contribuição paga pelo segurado não será vertida para sua conta individual, mas 

sim para um fundo coletivo. Assim: 

“...ao permanecer trabalhando, o autor passou a contribuir para 

ajudar no esforço coletivo de toda a sociedade brasileira de manter 

os benefícios dos segurados inativos e pensionistas, o que está 

conforme a lei (Lei nº 8.212, art. 11, §3º) (Trecho do voto-vista 

proferido na apelação cível nº 2000.71.00.015115-8/RS, quinta 

turma do trf4, publicado 27 de maio de 2008). 

 O que se verifica é que mesmo sendo compulsório o pagamento das 

contribuições do segurado aposentado para a Previdência Social, por si só, não se 

permite o uso das mesmas para a concessão de nova aposentadoria e sim para 

custear toda a rede protetiva. 

 O terceiro argumento desfavorável à desaposentação fundamenta-se no art. 

18, §2º da Lei 8.213/99. Segundo o mesmo, o segurado aposentado que retorna 

ao trabalho e paga as devidas contribuições não tem direito aos benefícios da 

Previdência Social, exceto o salário-família e a reabilitação profissional. 

Logo, o dispositivo é expresso ao impossibilitar a concessão de uma nova 

aposentadoria baseadas nas contribuições pagas após a concessão do benefício. 

Mesmo permanecendo ou retornando às atividades laborativas, o segurado 

aposentado não tem assegurado o direito à percepção de nova aposentadoria, 

devido à expressa disposição legal. Ademais, o novo período contributivo não pode 

ser somado ao tempo trabalhado anteriormente, tendo em vista que este já foi 

utilizado no cálculo do benefício que recebe. 
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Cabe, portanto, ao segurado a escolha da forma mais adequada para a 

concessão da sua aposentadoria, podendo optar por uma aposentadoria com valor 

menor, mas percebida por mais tempo ou com um valor maior, porém, percebida 

por menos tempo. 

 O que se percebe é que o segurado que preferir se aposentar tardiamente 

visando um benefício de maior valor sofrerá um prejuízo, tendo em vista que a 

desaposentação tem por objetivo a concessão de nova aposentadoria, com a 

inclusão das contribuições pagas após à primeira aposentadoria para a concessão 

de novo benefício mais vantajoso. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho cuidou em tratar do tema desaposentação, abordando 

os conceitos necessários para o entendimento do instituto em questão. Foram 

abordados os posicionamentos favoráveis e os contrários. 

 Também pode ser apurado da pesquisa realizada, o fato do tema abordado 

não ter previsão em nenhuma legislação, assim como não há um posicionamento 

unânime na doutrina e na jurisprudência.  

 Desta feita, se por um lado inexiste lei que trate da desaposentação, não há 

também qualquer dispositivo que impeça a aplicação da mesma. Então, por estar 

silente o ordenamento jurídico brasileiro, inúmeros aposentados da Previdência 

Social que retornam às suas atividades estão se utilizando de ações judiciais para 

conseguirem essa forma de aumentarem sua aposentadoria. Pois, se não há 

proibição, há permissão. 

 Frise-se que a concessão dessa demanda social não traz prejuízo atuarial 

ou financeiro para o fundo previdenciário, já que no período pós aposentação, o 

segurado efetua o pagamento de contribuições que não eram previstas pelo 

sistema. 

 Desse modo, espera-se que com a decisão final do Supremo Tribunal 

Federal cessem as divergências sobre a questão e que haja a determinação para 
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que o Legislativo se manifeste para legitimar ou não o instituto, suprindo a lacuna 

existente. 
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