
O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DO 
INSTITUTO DA DESAPOSENTAÇÃO 

 

O Instituto da Desaposentação consiste num meio jurídico pelo 
qual se cogita a possibilidade do segurado aposentado pelo Regime Geral de 
Previdência Social (INSS) desfazer- se do status de aposentado, mediante 
renúncia ao benefício inicialmente concedido, para fins de contar o respectivo 
tempo de contribuição posterior à aposentadoria, através da concessão de 
novo benefício por tempo de contribuição mais vantajoso, no mesmo ou em 
outro regime Previdenciário. 

 

Para os doutrinadores Carlos Alberto Pereira de Castro e João 
Batista 

 

Lazzari (2011, p. 599) 
 

[...] a desaposentação é o direito do segurado ao retorno à atividade 
remunerada. É o ato de 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. 

 

Diante do conceito apresentado, denota-se que a essência do 
instituto da desaposentação nasce com a finalidade de melhoria do status 
econômico do aposentado, tendo como principal objetivo realizar a liberação 
do tempo de contribuição utilizado para aquisição da aposentadoria inicial, de 
modo que este fique livre e desimpedido para averbação em outro regime ou 
para novo benefício no mesmo sistema Previdenciário. 

 

Assim, o trabalhador pode usufruir de uma aposentadoria mais 
digna, pois mesmo aposentado continuou laborando e vertendo contribuições, 
e nada mais justo que possa ser conferido um beneficio digno. 

 

Nesse diapasão, importante salientar que o ato em que o segurado 
pleiteia administrativamente sua desaposentação, atualmente, não vem sendo 
aceito pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, sob o fundamento de 
ausência de previsão para o referido ato. 

 

Desse modo, foram ajuizadas inúmeras ações judiciais visando o 
cancelamento da aposentadoria por tempo de contribuição, para obtenção de 
outra mais vantajosa, contabilizando-se o tempo de contribuição posterior, 
sob o fundamento de que há vinculação do segurado com a Previdência 
Social após a concessão do benefício e que tal lapso temporal, com os 
respectivos salários-de-contribuição, devem ser levados em consideração, o 
que justifica o direito à desaposentação. 

 

Ocorre que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região firmou 
posicionamento no sentido de que a única possibilidade de renúncia à 



aposentadoria em prol de outra mais vantajosa, passaria, necessariamente, 
pela prévia devolução de tudo que foi recebido, senão vejamos: 

 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO. DESAPOSENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
RESTITUIÇÃO DOS VALORES. 
1. É pacífico o entendimento de que a aposentadoria se insere no rol 
dos interesses disponíveis, razão por que não há como negar o direito 
do segurado de renunciar ao benefício de aposentadoria a que faz 
jus. 
2. Pode ser computado o tempo de serviço/contribuição em que 
esteve exercendo atividade vinculada ao Regime Geral de 
Previdência Social concomitantemente à percepção dos proventos de 
aposentadoria, desde que integralmente restituídos à Autarquia 
Previdenciária os valores recebidos a título do benefício. (Grifei) 
(TRF4, AC 2007.72.05.004733-5, Turma Suplementar, Relator Luís 
Alberto D'azevedo Aurvalle, D.E. 05/10/2009)  

 

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento 
proferido do Recurso Especial n. 1.334.488/SC, realizado no dia 08-05-2013, 
interpretou que os benefícios previdenciários são direitos patrimoniais 
disponíveis e, portanto, suscetíveis de desistência pelos seus titulares, não 
havendo necessidade de devolução dos valores recebidos da aposentadoria 
a que o segurado deseja renunciar em prol de novo benefício mais vantajoso. 

 

No voto do julgamento supramencionado, o ministro apresenta 
julgado do próprio E. STJ, no qual resta claro que a matéria já está pacificada 
naquela Corte de justiça, no sentido de que a renúncia à aposentadoria para 
fins de concessão de novo benefício não implica a devolução dos valores até 
então percebidos, senão vejamos: 

 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. 
RENÚNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS NA 
VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO ANTERIOR. EFEITOS EX NUNC. 
DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. BURLAR A INCIDÊNCIA 
DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. 
1. A questão de que se cuida já foi objeto de ampla discussão nesta 
Corte Superior, estando hoje pacificada a compreensão segundo a 
qual a renúncia à aposentadoria, para fins de concessão de novo 
benefício, seja no mesmo regime ou em regime diverso, não implica a 
devolução dos valores percebidos, pois, enquanto esteve 
aposentado, o segurado fez jus aos proventos. 
2. A tese trazida pelo agravante de ser o pedido de desaposentação, 
uma forma ardilosa de burlar a incidência do fator previdenciário, não 
foi tratada pelo Tribunal de origem, nem tampouco suscitada, nas 
contrarrazões ao recurso especial, caracterizando-se clara inovação 
recursal, que não pode ser conhecida neste momento processual. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AgRg no Resp 1.255.835/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 12/9/2012). 

 



Portanto, é possível ao trabalhador pleitear a desaposentação para 
posterior concessão de benefício mais vantajoso, computando-se os salários 
de contribuição posteriores, sem necessidade de devolução dos valores 
recebidos da aposentadoria preterida. 

Os doutrinadores Castro e Lazzari (2011, p. 600) defendem a não 
restituição dos valores recebidos a título de aposentadoria aos cofres 
públicos: É defensável o entendimento de que não há a 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 8.112/1990, que não prevê a devolução dos proventos percebidos 

Assim, como visto, a renúncia à aposentadoria perfeitamente é 
cabível, não necessitando de devolução aos cofres públicos dos valores 
percebidos a título de aposentadoria anterior. 

 


