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RESUMO  
Este trabalho busca uma análise do instituto da Desaposentação, caracterizado pela 

possibilidade do recálculo de aposentadoria de inativos que voltam ao mercado de trabalho, 

relacionado com os Princípios da Seguridade Social, dentre eles o Princípio da Solidariedade, 

pois rege as principais ações e programas da Seguridade Social. Há, portanto, uma busca em 

integrar e entender o instituto mediante uma análise principiológica. 

 

ABSTRACT 

This paper seeks an analysis of the Desaposentação institute, characterized by the possibility 

of inactive retirement recalculation returning to the labor market , related to the Principles of 

Social Security , including the principle of solidarity because governs the main actions and 

Security programs Social. There is therefore a quest to integrate and understand the institute 

through a principled analysis. 
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INTRODUÇÃO 

 O tema da Desaposentação, atualmente em debate nos tribunais, apresenta divergência 

em sua aceitação. A possibilidade da renúncia, pelo beneficiário, da aposentadoria que aufere, 

para que seja realizado um novo cálculo, porém com o aproveitamento das novas 

contribuições que vem realizando, pois voltou à atividade laborativa. 

 Em julgamento de Recurso Especial Repetitivo n. 1.334.488 – SC, o Superior Tribunal 

de Justiça entendeu ser possível a renúncia ao primeiro benefício da aposentadoria para a 

realização de um novo cálculo. Porém, trata-se de um entendimento que está longe de ser 

                                                 
1 Graduando do 10° Período em Direito, da Unimontes (1° semestre de 2016). 
2 Graduando do 10° Período em Direito, da Unimontes (1° semestre de 2016). 
3 Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES. Especialista em Direito 

Eleitoral pela UNISUL, Especialista em Direito Processual pela UNIMONTES. Mestre em Direito Público pela 

PUC/MG. Doutorando em Ciências Sociais pela UERJ. Professor da Graduação e Pós-Graduação da 

UNIMONTES. Advogado. Orientador deste artigo científico. 



2 

 

pacificado, pois os tribunais apresentam diferentes interpretações, conforme se demonstrará a 

seguir. 

 

1 DESAPOSENTAÇÃO. 

1.1  Origem do instituto. 

A origem desse instituto não é baseada em legislação, mas em questões 

doutrinárias e jurisprudenciais. Sendo bastante debatido, há entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça confirmando o instituto, em sede de Recurso Especial Repetitivo, porém 

não é unânime nos demais tribunais. 

Segundo Társis Nametala Jorge o instituto trata-se do “cancelamento da 

aposentadoria já concedida para contagem de tempo de contribuição posterior à aposentadoria 

futura, no próprio Regime Geral da Previdência Social ou em outro regime (Regime Próprio 

de Previdência Social) com renda inicial superior”. 

“[...] ato de desfazimento da aposentadoria por vontade do titular, para fins de 

aproveitamento do tempo de filiação em contagem para nova aposentadoria, seja no 

mesmo ou em outro regime previdenciário.” (CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; 

LAZZARI, João Batista. 2012, p. 591). 

 

Nos conceitos formados pelos doutrinadores há uma caracterização de 

identificação do novo cálculo para nova aposentadoria, porém não há um acolhimento de tal 

instituto e, portanto, uma divergência doutrinária e jurisprudencial.  

Trata-se, portanto, de um instituto criado pela jurisprudência e que atualmente 

está em discussão e polêmica nos Tribunais.  

 

2 PRINCÍPIOS DA SEGURIDADE SOCIAL.  

2.1 Análise dos Princípios.  

É o conjunto de ações e instrumentos por meio do qual se pretende alcançar uma 

sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as 

desigualdades sociais e promover o bem de todos. 

A seguridade, portanto, é o meio pelo qual se busca alcançar os objetivos 

fundamentais traçados no artigo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil.  

Previsto nos artigos 194 e 195 da Constituição da República Federativa do Brasil 

há uma especificação dos ditames da seguridade social, de como ela será composta, quais os 

principais objetivos e o alcance social pretendido. O artigo 194 traz o conceito. 

Art. 194 – A seguridade social compreende o conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e a sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 
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Assim como um sistema qualificado de proteção à sociedade, os princípios são a 

base para a regulamentação desse sistema e para reger eventuais leis que vierem para 

auxiliarem a seguridade social. Alguns princípios como o da solidariedade, o da equidade na 

forma de participação do custeio, na seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviços, são primordiais para o funcionamento da seguridade social. 

Os princípios são fundamentos para que o sistema da seguridade social seja 

efetivamente cumprido, servindo como base para a estruturação desse sistema que se torna 

complexo com a sua função principal elaborada pela própria Constituição Federal. 

 

2.2 Princípio da Solidariedade Social. 

Dentre os princípios que compõem a seguridade social, o da solidariedade social é 

o mais importante, pois é mais do que um simples princípio, trata-se de um dos objetivos 

fundamentais da república, está presente no artigo 3º da Constituição da República Federativa 

do Brasil. Sendo que o objetivo é construir uma sociedade solidária e esse princípio da 

solidariedade faz com que seja alcançada a solidariedade. 

O artigo 195 da CRFB também traz a seguinte definição “a seguridade social será 

financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei”. Há, portanto, 

uma previsão de que haverá um pacto intergeracional para as contribuições sociais. 

Basicamente funciona como a sociedade economicamente ativa está bancando os inativos, 

sem o interesse em auferir majoração em seu benefício futuro, mas apenas em contribuir para 

o bom funcionamento da seguridade social. 

Tal princípio também pode ser verificado no artigo 40 da Constituição da 

República Federativa do Brasil, que trata da previdência dos servidores públicos, sendo que o 

caráter solidário está expresso na menção do próprio artigo. 

 

A seguridade social tem o objetivo de resguardar a população contra necessidades 

advindas de contingências sociais. A própria instituição da seguridade social já 

deriva de um ato de solidariedade, diante do “reconhecimento de que a ação 

individual não é suficiente para debelar as necessidades decorrentes das 

contingências sociais, razão da ação comum (solidária) de todos os membros da 

sociedade no intuito de efetivar a proteção social em face dessas 

necessidades” (Eduardo Rocha Dias; José Leandro Monteiro de Macêdo, in curso 

de direito previdenciário, Editora Método, 2008, página 109). 
 

Trata-se de um princípio que influencia todo o Direito da Seguridade Social, 

principalmente quanto à Previdência Social e à Assistência Social, na manutenção da 

dignidade da pessoa humana, promovendo a garantia ao mínimo existencial, ou seja, há a 
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prevalência do interesse da coletividade em detrimento do interesse individual, há, portanto, 

uma responsabilidade conjunta em busca de melhoria social. 

 

3 RELAÇÃO DA DESAPOSENTAÇÃO COM O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE 

SOCIAL.  

Apesar de julgado favorável no Superior Tribunal de Justiça, a desaposentação não 

está consolidada nos tribunais e discussões doutrinárias. Há o entendimento de que a sua 

concessão fere os princípios elencados pela seguridade, sendo o principal o da solidariedade. 

É importante destacar que a existência de contribuintes para o sistema, que já 

auferem aposentadoria, possui fundamentação constitucional, especialmente nos princípios da 

solidariedade e da equidade na forma de participação no custeio. Os recursos utilizados em 

prol da seguridade são destinados a sociedade em geral, não se destinando a compor fundo 

privado com contas individuais.  

De acordo com a Lei nº. 8.213/91, há a previsão legal para o aposentado no regime 

geral que retorna às atividades laborativas para voltar a ser contribuinte do Regime Geral da 

Previdência Social para fins de custeio da seguridade social, prevendo a aplicação do 

princípio da solidariedade. 

 Art. 11. São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas 

físicas: 

§ 3º 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 

a lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para fins de custeio da seguridade social.  

 

 

Além disso, o próprio dispositivo legal também trata de impedir a concessão de 

um novo benefício ao contribuinte dessa modalidade, apenas concedendo o salário-família e à 

reabilitação profissional, quando empregado. 

Art. 18.  O regime geral de previdência social compreende as seguintes prestações, 

devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, 

expressas em benefícios e serviços 

 § 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 ao salário-

família e à reabilitação profissional, quando empregado. 

 

A conclusão é a de que o instituto da desaposentação possui vedação expressa em 

vista ao caráter solidário do sistema previdenciário, pois não há unanimidade na 

jurisprudência para que a nova contribuição deixe de ser em prol da sociedade e passe a ser 

analisada em caráter individual, majorando os benefícios de quem voltou a contribuir com a 

Previdência Social. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
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EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: 

APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE: CF, ART. 201, 

§ 4º; L. 8.212/91, ART. 12: APLICAÇÃO À ESPÉCIE, MUTATIS 

MUTANDIS, DA DECISÃO PLENÁRIA DA ADIN 3.105, 

RED.P/ACÓRDÃO PELUSO, DJ 18.2.05. A CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DO APOSENTADO QUE RETORNA À 

ATIVIDADE ESTÁ AMPARADA NO PRINCÍPIO DA 

UNIVERSALIDADE DO CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

(CF, ART. 195); O ART. 201, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

"REMETE À LEI OS CASOS EM QUE A CONTRIBUIÇÃO 

REPERCUTE NOS BENEFÍCIOS" 

(RE 437640, RELATOR(A):  MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, 

PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 05/09/2006, DJ 02-03-2007 

PP-00038 EMENT VOL-02266-04 PP-00805 LEXSTF V. 29, N. 340, 

2007, P. 241-259 RDDT N. 140, 2007, P. 200) 

 

 

A contribuição não pressupõe, sempre, uma contraprestação, sendo que há uma 

ilegalidade, segundo alguns doutrinadores, pois não há uma compatibilidade com o princípio 

da solidariedade. Em muitos julgados, prevalece o entendimento de que não há possibilidade 

de desaposentação em virtude destes argumentos. Sendo que a ilegalidade se configura na 

observância da contribuição para fins individuais, desprezando o princípio da equidade na 

fonte de custeio e a ideia de que o benefício já é auferido pelos aposentados.  

 

PREVIDENCIÁRIO - DESAPOSENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 18, § 2º, DA LEI N. 8.213/91 - 

RENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. 

I - Desnecessidade de produção de prova pericial, já que a matéria é eminentemente 

de direito. Questão preclusa, já que, decidida por despacho, não houve a interposição 

de recurso. 

II - 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. 

III - O art. 18 da Lei 8213/91, mesmo nas redações anteriores, sempre proibiu a 

concessão de qualquer outro benefício que não aqueles que expressamente relaciona. 

O § 2º proíbe a concessão de benefício ao aposentado que permanecer em atividade 

sujeita ao RGPS ou a ele retornar, exceto salário-família e reabilitação profissional, 

quando empregado. Impossibilidade de utilização do período contributivo posterior 

à aposentadoria para a concessão de outro benefício no mesmo regime 

previdenciário. Alegação de inconstitucionalidade rejeitada. 

IV - As contribuições pagas após a aposentação não se destinam a compor um fundo 

próprio e exclusivo do segurado, mas todo o sistema, sendo impróprio falar em 

desaposentação e aproveitamento de tais contribuições para obter benefício mais 

vantajoso. 

V - Não se trata de renúncia, uma vez que a apelante não pretende deixar de receber 

benefício previdenciário. Pelo contrário, pretende trocar o que recebe por outro mais 

vantajoso, o que fere o disposto no art. 18, § 2º, da Lei n. 8.213/91. 
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VI - Matéria preliminar rejeitada. Apelação improvida. (TRF3. Apelação 

2008.61.83.000250-9 - SP. 9ª Turma. Relator: Des. Marisa Santos. DJE 

17/09/2010). 
 

A ementa acima traz o entendimento de uma turma do Tribunal Regional Federal 

de São Paulo, sendo que o argumento da negativa da aceitação da renúncia por parte do 

segurado encontra fundamentos legais e principiológicos e, conforme afirma a ementa, há 

uma busca pela troca de um benefício que recebe para outro mais vantajoso, o que fere o 

dispositivo legal da Lei n. 8.213/91.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante de toda a análise feita a respeito do instituto da desaposentação e dos 

princípios que regem a Seguridade Social, houve um embate entre a possibilidade de 

prevalência desse instituto sobre os princípios. Não há como relacionar aquele com o conjunto 

dos princípios constitucionais, em especial os que regem o sistema complexo da Seguridade 

Social. 

Apesar de ter pronunciamento favorável no Superior Tribunal de Justiça, a 

questão ainda está longe de ser pacificada. Em outros Tribunais as decisões são divergentes e 

acabaram por deixar ao Supremo Tribunal Federal a decisão em sede de Recurso 

Extraordinário n. 661.256, sobre a constitucionalidade ou não desse instituto.  

Por todo o estudo dos princípios e do instituto a possibilidade de o segurado 

aposentado retornar à atividade e poder renunciar ao benefício concedido para postular nova 

aposentadoria, fere os mais basilares princípios do sistema da seguridade social brasileira, 

dentre eles o princípio da solidariedade, além disso, a sua concessão pode gerar desequilíbrio 

nos cofres da Previdência Social, motivo pelo qual uma coletividade seria prejudicada em 

detrimento da individualidade.  
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