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RESUMO  

 

O trabalho ora apresentado, discorre sobre um assunto relativamente novel no 

âmbito jurídico previdenciário brasileiro, sendo o Instituto da Desaposentação. A 

abordagem se restringe a aplicabilidade e do reconhecimento do instituto em 

referência, diante de suas características que o inserem no sistema hodierno 

previdenciário, no entanto ainda não é reconhecido pela Autarquia Federal - Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, com a fundamentação de ausência de previsão 

legal, o que acarreta em vários ocasionando vários conflitos no âmbito jurídico. 

Ainda o presente trabalho ambiciona demonstrar os fundamentos que se formam ao 

redor do instituto em epígrafe, visto que de um lado tem-se a necessidade de uma 

manutenção do sistema financeiro da previdência social, de modo que a positivação 

do referido benefício traria alguns mudanças consideráveis ao sistema atual e de 

outro lado tem-se a imprescindibilidade de atender as necessidades dos segurados 

aposentados, ou seja, de receberem uma aposentadoria mais digna, justo, pelo fato 

de que mesmo após aposentados, existe a continuidade da contribuição junto a 

previdência social. Entretanto, a possível oportunidade de que o aposentado possa 

se beneficiar, ainda gera conflitos acerca da legalidade envolta ao tocante da 

renúncia a aposentadoria, da necessidade da devolução dos valores auferidos no 

decorrer da aposentadoria renunciada, mesmo sendo o desejo do segurado 

aposentado a voltar ao status quo ante, ou seja, de renunciar a aposentadoria 
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concedida pelo regime geral da previdência social (RGPS), para auferir outra, que 

lhes proporcionem vantagens e benefícios melhores, já que a renúncia se daria em 

relação ao benefício auferido e não o Direito adquirido. 

 
 

Palavras-chave: Aposentadoria. Renúncia. Desaposentação. Supremo Tribunal 

Federal - STF

 

 

INTRODUÇÃO  

O Estado criou um mecanismo propicio a proteger e atender os infortúnios da 

vida humana, com objetivo de promover o Bem Estar Social, essa proteção social 

acolhe os segurados e seus dependentes, atingidos no âmbito do seu sustento, 

como por exemplo a incapacidade de laborar em decorrência de uma doença ou 

pela avançada idade. 

Em 1988 o constituinte brasileiro criou o Sistema de Seguridade Social, tendo 

como base a saúde, assistência social e previdência social. O sistema fornece 

benefícios como a aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, 

aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial entre outros 

benefícios que não serão abordados, por ora, neste trabalho. 

O benefício da aposentadoria está prevista na Constituição Federal a partir do 

artigo 193 e se estende até o artigo 204, onde é abordado as questões da Ordem 

Social, a qual segundo a Carta Magna “tem como base o primado do trabalho, e 

como objetivo o bem-estar social e a justiça sociais”. 

Ainda e mais detalhadamente o instituto da aposentadoria possui amparo na 

Lei nº 8.213/1991 que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e 

dá outras providências, assim os benefícios em destaques do presente trabalho, se 

localizam a partir do artigo 42 e vai até ao artigo 48 da referida lei.  

No decorrer no tempo e com a evolução do homem e com as prioridades e 

necessidades que se fazem presentes na vida do trabalhador, nasce a figura da 
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desaposentação, instituto esse pouco conhecido, mas vem ganhando espaço 

considerável entre os estudiosos do Direito Previdenciário. 

Ainda impera grande insegurança quanto a sua aplicabilidade e execução na 

prática e quanto a sua absorção no ordenamento jurídico, em razão de que não 

exista uma previsão legal, que aborde de forma específica o assunto, seja para 

conceder ou proibir o referido instituto. 

É fato, que por haver tal lacuna na lei, seja para conceder o benefício ou seja 

para censurá-lo, na prática pela via administrativa tem sido negado sob a argumento 

de que a aposentadoria é um ato jurídico perfeito, irrenunciável e irreversível.  

Porém, a Medida Provisória 676/2015, emeda do deputado Rubens Bueno 

(PPS-PR), aprovada em 30 de outubro de 2015 pela Câmara dos Deputados, com 

votação acirrada e com uma diferença de apenas 8 votos, foi aprovado a introdução 

do instituto da desaposentação. 

O que fica pendente agora é o julgamento pelo Senado Federal e 

posteriormente vai para sanção da Presidência e pelo julgamento dos recursos pelo 

Supremo Tribunal Federal, o que está suspenso até o atual momento, diante da 

solicitação de vistas dos autos pela Ministra Rosa Weber.    

 

1 REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS 

 

O Regime Geral de Previdência Social (RGPS) é gerido pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), Autarquia Federal que é responsável pela 

concessão de benefícios previstos em lei, tendo como norte a lei 8.213/91, que 

dispõe e regula os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras 

providências. 

 A referida lei (8.212/91), aborda disposições acerca da organização e as 

fontes de custeio da Previdência Social, juntamente com o Decreto 3.048/99, o que 

aprovou o regulamento da Previdência Social. 

Neste momento se faz necessário entendermos melhor o instituto da 

aposentação por tempo de contribuição, benefício esse que foi implantado pela 

Constituição de 88 em seu art. 201, parágrafo 7º, inciso I, que veio em substituição a 
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aposentadoria por tempo de serviço, sendo disponibilizada ao beneficiário 

contribuinte, quando a mulher completar 30 (trinta) anos de contribuição e o homem 

35 (trinta e cinco) anos de contribuição. 

Importante ressaltar que a Medida Provisória 676/2015 prevê a regra de 

85/95, sendo uma outra alternativa a aposentadoria, o que exclui o fator 

previdenciário do cálculo, o que em determinados casos afeta diretamente do valor 

do benefício, porém essa regra não será abordada neste artigo, sendo objeto para 

outro trabalho futuro.  

A Renda Mensal Inicial (RMI) do citado benefício é de 100% (cem por cento) 

do salário – benefício, de acordo com o decreto 3.048/99, com aplicação obrigatória 

do fator previdenciário, diga-se de passagem, que a obrigatoriedade do fator 

previdenciário é para a aposentadoria por tempo de contribuição, já que para a 

aposentadoria por idade é facultativa. 

Sendo este fator que leva em consideração a idade, o tempo de contribuição 

e a expectativa de vida do aposentado. 

Analisando o fator previdenciário, a regra é simples, quanto mais cedo é 

requisitado a aposentadoria, maior será a perda em termos econômicos da RMI, de 

forma a forçar o beneficiário a postergar a solicitação da sua aposentadoria. 

O fator previdenciário interferirá diretamente no valor do seu benefício, 

reduzindo diretamente a sua renda, razão pela qual o aposentado não consegue 

manter o seu sustento e dos demais dependentes, e opta em continuar laborando 

com a finalidade de complementar a sua renda. 

 

2 DESAPOSENTAÇÃO 

 

A desaposentação pode ser conceituada como, um desfazimento do ato 

jurídico que concedeu a aposentadoria, com o objetivo de adquirir nova 

aposentadoria, de forma a alcançar benefícios mais vantajosos, podendo ser no 

Regime Geral de Previdência Social ou no Regime Próprio de Previdência Social. 

(IBRAHIM, Fábio Zambitte. 2011). 
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A desaposentadoria, ou como é conhecida como desaposentação, é nada mais 

que uma reversão da aposentadoria a fim de possibilitar ao aposentado, uma 

oportunidade de optar por um benefício economicamente mais vantajoso, visto que 

com a continuidade laborativa, após o deferimento e a concessão do benefício, as 

contribuições continuam sendo obrigatórias. (IBRAHIM, Fábio Zambitte. 2010. p. 

743.). 

Segundo o doutrinador Martinez (2008, p. 28): 

 

Desaposentação é ato administrativo formal vinculado, provocado pelo 
interessado no desfazimento da manutenção da aposentação, que 
compreende a desistência com declaração oficial desconstitutiva. 
Desistência correspondendo a revisão jurídica do deferimento da 
aposentadoria anteriormente outorgada ao segurado. 

 

Tal instituto é relativamente novo no Brasil, tendo sido revelado em meados do 

ano de 2003, quando foi parar no Supremo Tribunal Federal (STF), afim de 

julgamento. 

As contribuições previdenciárias são obrigatórias para aqueles trabalhadores 

que exerçam atividades remuneradas, previsão esta que podemos localizá-la na 

Carta Magna, em seu art. 201. Mesmo estando aposentado, a pessoa que continuar 

laborando de forma que a atividade realizada lhe garanta uma remuneração, este 

deverá, por força da Constituição Federal, continuar contribuindo para o fundo 

único, do qual deriva os recursos para a concessão de benefícios previstos em lei. 

O que fica claro e evidente é que, mesmo aposentado o beneficiado que 

continuar exercendo atividades remuneradas tem a obrigação de continuar 

contribuindo para com o sistema, porém não é obrigatório e nem existe por parte do 

sistema uma contraprestação na mesma via com o contribuinte. 

 Pois, os valores destas contribuições realizadas “a posteriori” apenas é 

favorável, como citado, ao sistema e, pelo instituto da desaposentação, estes 

valores iriam beneficiar o aposentado contribuinte. 

O parágrafo 2° do artigo 18 da Lei 8.213/91 consolida que o aposentado do 

INSS que continuar no RGPS ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma, 

exceto ao salário família e à reabilitação profissional. 
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Já o doutrinador Fabio Zambitte Ibrahim, ao conceituar o instituto da 

desaposentação, ensina que: 

 

[...] possibilidade do segurado renunciar à aposentadoria com o propósito de 
obter benefício mais vantajoso no regime geral de previdência social ou em 
regime próprio de previdência, mediante a utilização de seu de (sic) tempo 
de contribuição. O instituto é utilizado colimando a melhoria do status 
financeiro do aposentado. (IBRAHIM, 2007, p. 35.) 

 

O desejo por meio da desaposentação é único, ou seja, se busca um melhor 

benefício para aquele beneficiário que continua contribuindo, mesmo depois da 

concessão da aposentadoria. 

Consistindo no cancelamento da aposentadoria ora adquirida, sem renunciar o 

tempo de contribuição (grifos meus), o que possibilitaria a soma dos períodos de 

contribuição para que ao final do cálculo seja auferida uma renda superior a 

anteriormente concedida pela Autarquia. 

Resumidamente é a desistência do valor da renda atualmente auferida pela 

concessão do benefício, para posterior arrecadação de uma renda mais benéfica ao 

jubilado, proporcionando a este um ganho mais justo, que o permita se afastar das 

suas atividades laborais, gerando uma nova oportunidade para os mais novos e 

atualmente desempregados iniciarem a sua vida de contribuintes para o RGPS. 

 

2.1 ASPECTOS JURÍDICOS 

A atual legislação vigente do território brasileiro não veda o instituto da 

desaposentação, no entanto não a positivou formalmente, diante disso há 

acentuados debates entre os doutrinadores e quanto as jurisprudências, no que 

concerne à sua aplicabilidade e viabilidade no ordenamento jurídico. 

Conforme Castro e Lazzari (2009, p.571): 

A Constituição não veda a desaposentação, pelo contrário, 
garante a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração 
pública e na atividade privada, rural e urbana (art. 201, § 9º). A Legislação 
Básica da Previdência é omissa quanto ao assunto, vendando apenas a 
contagem concomitante do tempo de contribuição e a utilização de tempo já 
aproveitado em outro regime. Somente o Decreto n. 3.048/99, com redação 
dada pelo Decreto n. 3.265/99, estabelece que os benefícios concedidos 
pela Previdência Social são irreversíveis e irrenunciáveis.  



ARTIGO 

 
 

[Digite texto] 
 

De forma que passamos a entender que não há proibição em lei acerca da 

desaposentação, pelo fato que seria uma forma de prejudicar o sistema 

previdenciário, mais em razão de que não teria sido cogitado a possível renúncia a 

época da lavratura da lei. 

Entretanto a Autarquia Federal – INSS, om fulcro no Decreto 3.048/99, o qual 

faz a referência de que: 

 

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

A jurisprudência majoritária entendeu ser possível sim a renúncia da 

aposentadoria, mesmo sendo um entendimento contrário da Autarquia Federal, que 

contempla esse benefício como irrenunciável e irreversível, por ter caráter alimentar, 

e também pela consideração de ser um ato jurídico perfeito e acabado. (CASTRO; 

LAZZARI, 2009). 

Julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 02/10/2008: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DIREITO DE RENÚNCIA. CABIMENTO. 
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO PARA NOVA APOSENTADORIA EM REGIME DIVERSO. 
NÃO-OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. 
EFEITOS EX TUNC DA RENÚNCIA À APOSENTADORIA. 
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (AgRg 
no REsp 328101 / SC AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 
2001/0069856-0, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131), 
DJe 20/10/2008). 

 
Já pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, foi julgado que: 

 
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E 
RESOLUÇAO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. DESAPOSENTAÇAO E REAPOSENTAÇAO. 
RENÚNCIA A APOSENTADORIA. CONCESSAO DE NOVO E POSTERIOR 
JUBILAMENTO. DEVOLUÇAO DE VALORES. DESNECESSIDADE. (grifos 
meus). 

 

Outra divergência existente no âmbito do instituto em análise é quanto a 

devolução de valores, como explicitamente consta no julgado, “os benefícios 

previdenciários são direitos patrimoniais disponíveis e, portanto, suscetíveis de 

desistência pelos seus titulares, prescindindo-se da devolução dos valores recebidos 
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da aposentadoria, a que o segurado deseja preterir para a concessão de novo e 

posterior jubilamento” (REsp nº 1.334.488, SC), e que “a nova aposentadoria terá 

início com o ajuizamento da demanda, momento no qual foi requerida a 

desaposentação”. (EDcl no REsp nº 1.334.488, SC). (AgRg no REsp 1340432/RS, 

Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 

28/08/2014). (grifos meus). 

Diante do novo assunto e pela falta de legalização da matéria é de se 

esperar que a jurisprudência seja um tanto quanto divergente no início. Pois, a 

princípio, no que concerne a devolução dos valores para a aceitação da renúncia da 

aposentadoria, deveria ser analisado pelo caráter alimentar do benefício. 

Ou seja, como um aposentado que continua laborando para completar a 

sua renda, poderia devolver os valores já pagos, e diga-se de passagem devidos 

pelo INSS?, porém esse assunto não será esmiuçado profundamente, vez que se 

faz necessário apenas o entendimento dos Tribunais e dos pensadores do direito, 

razão pela qual será apenas comentado sucintamente. 

Em primeiro momento o STJ salientou que é necessário a devolução dos 

valores já recebidos da aposentadoria, outro assunto que divide opiniões dentre os 

doutrinadores, pois segundo Fábio Zambitte Ibrahim e Castro e João Batista Lazarri, 

dentre outros os quais defendem a desnecessidade de qualquer acerto pecuniário 

entre o beneficiário da desaposentação e seu regime de previdência, porque 

segundo Ibrahim, a desaposentação no mesmo regime previdenciário, seria um 

mero recálculo do valor da prestação, não fazendo sentido algum a sua restituição 

dos valores já fruídos. (IBRAHIM, Fábio Zambitte.2007, p. 60.). 

Já a outra face da moeda que salienta a necessidade da devolução dos 

valores já recebidos pelo beneficiário, que é o caso do Juízo de origem, que julgou e 

acreditou ser necessário a devolução dos valores para a reaposentação, decisão 

essa que foi reformada pelo RECURSO ESPECIAL Nº 1.334.488 - SC 

(2012/0146387-1) anteriormente citado. 

Para que este possa ter o seu benefício desfeito afim de retornar a seu 

status quo ante, objetivando nova aposentadoria, neste sentido, posiciona-se 

Wladimir Novaes Martinez que é imprescindível a devolução dos valores, para que o 
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órgão gestor possa estar econômica e financeiramente apto para a aposentá-lo ou 

poder emitir a Certidão de Tempo de Contribuição. (MARTINEZ, Wladmir Novaes. 

2009, p. 61.). 

De forma que para os favoráveis à restituição dos valores já recebidos, 

concluem que esses valores destinam-se para o custeio da Seguridade Social, com 

base no princípio da solidariedade. Já para os que não são favoráveis a devolução 

desse valor, seria uma forma de enriquecimento ilícito do Poder Público. 

Embora haja o interesse do segurado, no caso da desaposentação, não 

há interesse público, previsão legal, e, nem mesmo, objeto lícito e moral frente à 

aferição de vantagem em detrimento do equilíbrio financeiro dos Regimes de 

Previdência, ou seja, o enriquecimento ilícito do segurado. (2005, 

apudKRAVCHYCHYN, 2008, p. 13, grifo do autor.) 

Mesmo com as divergências quanto a devolução dos valores percebidos, 

sendo por regime diverso ou pelo mesmo regime, o STJ é uníssono a 

desaposentação possui efeito ex nunc, de forma que não implica a devolução das 

mensalidades já auferidas, de acordo com a ementa transcrita abaixo: 

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES AFERIDOS NA 
VIGÊNCIA DA APOSENTADORIA ANTERIOR. CARÁTER ALIMENTAR. 
(Recurso Especial Nº 1.275.248 -RS(2011/0208961-9). 
(www.jusbrasil.com.br). 

 

Com tantas divergências e posicionamentos diversos quanto ao instituto 

da desaposentação se faz necessário abordarmos o posicionamento do Superior 

Tribunal de Justiça que é a Corte responsável pela uniformização e a interpretação 

da Lei Federal do País. 

De forma a comprovar que pelo entendimento do STJ, verifica-se com a 

ementa abaixo transcrita, que o posicionamento é favorável a desaposentação e ao 

não cabimento da devolução dos valores já auferidos pelo aposentado. 

 

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO 
GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. RENÚNCIA À 
APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS 
PERCEBIDAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. O fato de a 
matéria ter sido reconhecida como de repercussão geral perante o Supremo 
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Tribunal Federal não impede o julgamento do recurso especial, apenas 
assegura o sobrestamento do recurso extraordinário interposto. 
Precedentes do STJ. 2. É assente nesta Corte o entendimento no sentido 
da possibilidade de desaposentação e de utilização das contribuições 
vertidas para cálculo de novo benefício previdenciário, sendo desnecessária 
a devolução de parcelas pretéritas percebidas a título de proventos de 
aposentadoria. 3. Decisão agravada que se mantém por seus próprios 
fundamentos. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgRg no 
REsp 1240362 SC 2011/0047654-6. Relator Ministro CELSO LIMONGI 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/S. Julgado em 03/05/2011e 
Públicado em 18/05/2011. http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia). 

 

No que concerne a questão de devolução dos valores, o STJ passa a 

possibilitar a desaposentação, entendendo que não é cabível a devolução diante do 

caráter alimentar da prestação, no entanto o assunto ainda não foi encerrado, diante 

de que o Supremo Tribunal Federal – STF, ainda não se manifestou 

conclusivamente acerca do assunto. 

O julgamento da matéria que ganhou repercussão geral, RESP. n.º 661-

256, está desde o ano de 2003 com o STF, por ora suspenso, diante da solicitação 

de vista dos autos pela Ministra Rosa Weber. 

O Ministro Luís Roberto Barroso, relator dos Recursos Extraordinários 

(RE) 661.256 e 827.833, ambos referentes ao mesmo tema, votou pelo provimento 

do recurso, parcialmente, no que tange ao reconhecimento do instituto da 

desaposentação. 

Fundamentando no sentido de que, “Inexistem fundamentos legais válidos 

que impeçam a renúncia a aposentadoria concedida pelo Regime Geral da 

Previdência Social para o fim de requerer um novo benefício, mais vantajoso, tendo 

em conta contribuições obrigatórias efetuadas em razão de atividade de trabalho 

realizada após o primeiro vínculo”. 

Ainda afirmou que o RGPS é um sistema fundamentado na contribuição e 

na solidariedade, assim não seria justo ao aposentado, que retorna ao labor, 

ficariam sem perspectiva de um melhor benefício posterior.  

Ainda segundo ele, a Lei 8.213, garante ao aposentado o direito a 

reabilitação profissional e ao salário família, quando o beneficiário retorna ao 

mercado de trabalho, não significa proibição de que possa haver uma renúncia 

http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia
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quanto a atual aposentadoria para com o objetivo de auferir nova, no entanto mais 

vantajosa. 

“Tem que haver uma correspondência mínima entre contribuição e 

benefício, sob pena de se anular o caráter contributivo do sistema. O legislador não 

pode estabelecer contribuição vinculada e não oferecer qualquer benefício em 

troca”, sustenta Barroso. 

Entre os Ministros do STF a votação, por ora está empatada, 2 votos 

favoráveis a desaposentação, dos Ministros Luiz Roberto Barroso e Marco Aurélio os 

quais são favoráveis pela desaposentação. 

O Ministro Marco Aurélio ainda sustenta a possibilidade da 

desaposentação sem a devolução dos valores, de forma que o cálculo ou o recalculo 

seja de forma integral.  

Sendo votos contrário estão os Ministros Dias Toffoli e Teori Zavascki, os 

quais sustentam a impossibilidade do instituto por falta de previsão legal, 

sustentando ainda a constitucionalidade da Lei 8.213/91, em seu art. 18, § 2º. 

Pelo voto legalista e formalista do Ministro Teori Zavascki, sustentou que o 

regime público da previdência social é de natureza estatutária e não contratual, 

assim, o benefício é “estranho” ao sistema. 

Na mesmo linha de votação, Min. Dia Toffoli argumenta pela 

constitucionalidade da Lei 8.213/91, em seu art. 18, § 2º, e que a Constituição não 

autoriza a concessão do benefício em análise. 

Em virtude do pedido de vistas da Ministra Rosa Weber, o julgamento está 

suspenso, no entanto o Ministro Barroso orientou e reiterou seu voto, no sentido de 

que a decisão que sobrevier do STF, passe a ter seus efeitos 180 (cento e oitenta) 

dias após publicação. 

Tal recomendação é em favor do Congresso, para que possam ter tempo 

de legislar acerca do tema, segundo ele “se está diante de uma lacuna legislativa e 

não de uma inconstitucionalidade". 

Assim, os recursos extraordinários que abordam o tema, aguardam para 

continuidade das votações, enquanto isso os aposentados que retornaram ao labor, 
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continuam contribuindo para o RGPS, sem a garantia de que terão o direito ao novo 

benefício. 

 

3 CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de tudo o que foi exposto e comentado, é inegável que o direito 

previdenciário é um grande marco para as mudanças sociais, ficando evidente que a 

luta pelos direitos previdenciários está em ascensão. 

É notável ainda que não é proporcionado para o segurado do RGPS um 

benefício que comporte e abarque as necessidades existentes para a sua 

subsistência e de seus dependentes de uma forma digna, onde não exista a 

necessidade de um aposentado, retornar para o mercado de trabalho, em razão da 

necessidade de complementação de renda, sendo o cenário atual. 

Do modo que se mostra, podemos entender que a desaposentação é um 

instituto que beneficiaria o aposentado, o que foi garantido pela Medida Provisória 

676/2015. 

Segundo a Emenda o aposentado, posterior 60 (sessenta) contribuições 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em seu novo emprego, poderá 

requerer o recálculo, o que lhe permite aumentar o valor do benefício. 

Não podemos desconsiderar que, a legalização do instituto da 

desaposentação poderia gerar um desconforto nos cofres públicos, diretamente no 

RGPS, de forma a dificultar o andamento dos sistemas. 

 Porém, ao compararmos as situações atuais, existe um segurado que 

mesmo após a concessão do benefício da aposentadoria, continua trabalhando e 

ainda contribuindo com o sistema, que não retribui ou não irá retribuir os valores por 

ele recebidos, estando diante de uma forma de enriquecimento ilícito da União.  

A possibilidade de revisar os cálculos, as devoluções dos valores já 

percebidos, a possível possibilidade da previsão legal, são inúmeras alternativas 

para que o Estado se posicione, por ora devemos esperar o julgamento pelo STF, 

por meio dos Recursos Extraordinários nº 661.256; 827.833; 381.367. 
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Existem pessoas que dependem dessa solução e rogam pela conclusão 

que seja mais benéfica para eles, pois caso contrário não estariam laborando, 

mesmo após a concessão do benefício da aposentadoria, que os governantes e 

administradores deste sistema possam finalizar essa situação a fim de proporcionar 

uma renda e uma vida mais digna aos aposentados, que contribuíram pelo tempo 

exigido pela lei e que ainda continuam contribuindo. 
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