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DA INCONSTITUCIONALIDADE DA
CASSAÇÃO DE POSENTADORIA NO RPPS
ANTE A BUSCA PELA EQUIPARAÇÃO AO
RGPS
INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objetivo uma abordagem referente a penalidade de cassação da aposentadoria do RPPS ante
a alteração constitucional trazida pelas emendas constitucionais nº 03/1993, nº 20/1998 e nº 41/2003. Há grande
divergência tanto na doutrina como na jurisprudência, pois se a ideia é buscar equiparação entre os regimes não se
pode ter como legal decisão entre os regimes de previdência social.
DESENVOLVIMENTO
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