
Ementa e Acórdão

06/02/2020 PLENÁRIO

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367 RIO GRANDE DO 
SUL

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
REDATOR DO 
ACÓRDÃO

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES

EMBTE.(S) :LUCIA COSTELLA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) :ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS E OUTRO(A/S)
EMBDO.(A/S) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 
INTDO.(A/S) :CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS-COBAP 
ADV.(A/S) : JOSE IDEMAR RIBEIRO E OUTRO(A/S)

Ementa:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  TEMA  503  DA 
REPERCUSSÃO  GERAL.  DESAPOSENTAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE 
PREVISÃO  LEGAL.  EXTENSÃO  AO  INSTITUTO  DA 
REAPOSENTAÇÃO.  AMPLIAÇÃO  DA  TESE,  UNICAMENTE  PARA 
FINS  DE  ESCLARECIMENTOS.  IRREPETIBILIDADE  DOS  VALORES 
ALIMENTARES RECEBIDOS DE BOA-FÉ,  POR FORÇA DE DECISÃO 
JUDICIAL,  ATÉ  A  PROCLAMAÇÃO  DO  RESULTADO  DESTE 
JULGAMENTO.  MODULAÇÃO  DOS EFEITOS DO JULGADO,  PARA 
PRESERVAR  AS  HIPÓTESES  RELATIVAS  ÀS  DECISÕES 
TRANSITADAS EM JULGADO ATÉ A DATA DESTE JULGADO. 

1. Embargos de declaração em face de acórdão que tratou do Tema 
503 da repercussão geral: “Conversão de aposentadoria proporcional em 
aposentadoria integral por meio do instituto da desaposentação”.

2. A parte embargante alega omissão no julgado, que teria deixado 
de abordar o instituto conhecido como “reaposentação”.

3. Embora o resultado final do julgamento não tenha sido favorável à 
recorrente, a “reaposentação” foi, sim, tratada no acórdão embargado.

4.  Para fins de esclarecimento,  sem alteração no que foi  decidido, 
recomenda-se ampliar a tese de repercussão geral, incluindo-se o termo 
“reaposentação”.
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5.  Diante  da  boa-fé  dos  beneficiários,  bem  como  da  natureza 
alimentar  da  aposentadoria,  reputa-se  desnecessária  a  devolução  dos 
valores recebidos, até a proclamação do resultado do julgamento destes 
embargos de declaração.

6. Em relação aos segurados que usufruem da desaposentação em 
razão de decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento 
destes  embargos  declaratórios,  considera-se  legítima  a  modulação  dos 
efeitos, em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da 
proteção  da  confiança.  Vencido,  em parte,  o  Ministro  Redator  para  o 
Acórdão, unicamente quanto ao marco temporal.

7.  Embargos  de  Declaração  conhecidos  para  dar-lhes  provimento 
parcial, para: 

a) acompanhar a proposta de alteração da tese de repercussão geral 
apresentada pelo Ilustre Ministro Relator, nos seguintes termos: 

“No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente 
lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por 
ora,  previsão  legal  do  direito  à  'desaposentação'  ou  à  reaposentação, 
sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”; 

b)  modular  os  efeitos  do  acórdão  embargado  e  da  tese  de 
repercussão geral, de forma a preservar a desaposentação aos segurados 
que  tiveram  o  direito  reconhecido  por  decisão  judicial  transitada  em 
julgado até a data deste julgamento; 

c)  declarar  a desnecessidade de repetição dos valores  recebidos a 
título de desaposentação até a data deste julgamento. 

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, em Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro Dias 
Toffoli,  em  conformidade  com  a  ata  de  julgamento  e  as  notas 
taquigráficas,  por  maioria,  acordam  em  dar  parcial  provimento  aos 
embargos  de  declaração,  para  assentar  a  irrepetibilidade  dos  valores 
alimentares  recebidos  de  boa-fé,  por  força  de  decisão  judicial,  até  a 
proclamação  do  resultado  deste  julgamento,  e  alterar  a  tese  de 
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repercussão geral, que ficou assim redigida: "No âmbito do Regime Geral 
de  Previdência  Social  -  RGPS,  somente  lei  pode  criar  benefícios  e 
vantagens  previdenciárias,  não  havendo,  por  ora,  previsão  legal  do 
direito  à  'desaposentação'  ou à  ‘reaposentação’,  sendo constitucional  a 
regra do art.  18, § 2º,  da Lei nº 8.213/91", vencidos os Ministros Edson 
Fachin, que acolhia os embargos em maior extensão, e o Ministro Marco 
Aurélio, que já havia votado no sentido de acolher os embargos apenas 
para  prestar  esclarecimentos,  sem eficácia  modificativa.  Em seguida,  o 
Tribunal, por maioria, decidiu preservar as hipóteses relativas às decisões 
transitadas  em julgado  até  a  data  deste  julgamento.  Ficaram vencidos 
quanto  às  decisões  transitadas  em  julgado  os  Ministros  Dias  Toffoli 
(Presidente e Relator), Gilmar Mendes e Luiz Fux. Quanto à fixação do 
marco temporal  do trânsito em julgado, ficaram vencidos os Ministros 
Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e Cármen Lúcia, que fixavam a 
data de 27.10.2016. Na votação desses pontos, o Ministro Marco Aurélio 
reafirmou seu voto no sentido de que acolhera os embargos apenas para 
prestar  esclarecimentos,  sem  eficácia  modificativa,  ficando,  portanto, 
vencido. Redigirá o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Ausente, 
por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello 

Brasília, 6 de fevereiro de 2020.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES

Redator p/ o Acórdão
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12/04/2018 PLENÁRIO

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367 RIO GRANDE DO 
SUL

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
REDATOR DO 
ACÓRDÃO

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES

EMBTE.(S) :LUCIA COSTELLA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) :ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS E OUTRO(A/S)
EMBDO.(A/S) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 
INTDO.(A/S) :CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS-COBAP 
ADV.(A/S) : JOSE IDEMAR RIBEIRO E OUTRO(A/S)

RELATÓRIO

O Senhor Ministro Dias Toffoli (Relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Lúcia Costella e 

outras  contra  acórdão  proferido  pelo  Plenário  do  Supremo  Tribunal 
Federal, o qual foi assim ementado:

“Direito  Constitucional.  Direito  Previdenciário. 
Desaposentação.  Revisão  da  aposentadoria. 
Constitucionalidade  do  §  2º  do  art.  18  da  Lei  nº  8.213/91, 
Rejeição  da  tese  da  interpretação  conforme  para  admitir  a 
revisão  do  valor  da  aposentadoria.  Recurso  extraordinário  a 
que se nega provimento.

1.  Recurso  extraordinário  interposto  contra  acórdão 
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a qual 
rejeitou a pretensão dos recorrentes de que fossem recalculados 
seus  proventos  de  aposentadoria  com  base  nos  36  últimos 
salários de contribuição, com o consequente reconhecimento da 
inconstitucionalidade do § 2º do art. 18 da Lei nº 8.213/91.

2. Nosso regime previdenciário possui, já há algum tempo, 
feição nitidamente solidária e contributiva.
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3.  Não  se  vislumbra  nenhuma  inconstitucionalidade  na 
aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que veda aos 
aposentados  que  permaneçam  em  atividade,  ou  a  essa 
retornem, o recebimento de  qualquer prestação adicional  em 
razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional.

4.  A Constituição Federal  dispõe que ficam remetidas à 
legislação  ordinária  as  hipóteses  em  que  as  contribuições 
vertidas ao sistema previdenciário repercutem, de forma direta, 
na concessão dos benefícios.

5. Recurso extraordinário que é julgado em conjunto com 
o RE nº 827833 e o RE nº 66125.  Aprovada pelo Plenário da 
Suprema Corte a seguinte tese de repercussão geral: No âmbito 
do  Regime  Geral  de  Previdência  Social  (RGPS),  somente  lei 
pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, 
por  ora,  previsão  legal  do  direito  à  desaposentação,  sendo 
constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91.

6.    Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

Inicialmente, os embargantes aduzem que o acórdão embargado é 
omisso quanto a ponto crucial do pleito por eles formulado, qual seja, a 
declaração  do  direito  da  parte  recorrente  a  renunciar  à  aposentadoria 
atualmente percebida,  a fim de que uma nova lhe seja concedida com 
base  nos  salários  de  contribuição  anteriores  (item  32.2  do  recurso 
extraordinário).

Em suas razões recursais, alegam que

“[o]  acórdão  embargado,  por  seu  turno,  para  efetuar  a 
análise jurídica, partiu da premissa fática de que a controvérsia 
diria  respeito  a  simples  revisão  de  benefício  já  pago 
(aposentadoria)” (fl. 576v.).

Além disso,

“[s]obre  tal  instituto  renúncia  o  v.  acórdão  embargado 
encontra-se  omisso,  permissa  maxima  venia.  Tal  omissão 
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vincula-se, de modo direto, ao artigo 201, § 11, da Constituição 
Federal,  já que a interpretação ao princípio da solidariedade, 
enquanto princípio informativo do Direito Previdenciário, não 
pode se afastar de outras premissas constitucionais, em especial 
aquela que aponta para a necessidade de repercussão de todas 
as  contribuições  do  trabalhador  vertidas  para  o  sistema  em 
benefício do contribuinte”.

A referida omissão, por certo, encampa a ausência de manifestação 
acerca de eventual cumprimento de novo período de carência, na forma 
da  lei,  bem  como  de  novo  tempo  de  contribuição  (art.  52  da  Lei  nº 
8.213/91),  exsurgindo  novo  direito  de  aposentação,  direito  esse  que, 
diante da renúncia à aposentadoria anterior, jamais poderia ser negado ao 
contribuinte do sistema previdenciário público (fl. 576v.).

O  acórdão  embargado  teria  quedado  silente  também  acerca  da 
modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Plenário do Supremo 
Tribunal Federal.

Invocando o fato de que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito 
dos  recursos  repetitivos,  já  tinha  decidido  pela  possibilidade  de 
desaposentação, sustentam, ainda, as embargantes que o pronunciamento 
do STF no presente caso é capaz de alterar, de maneira relevante, direito 
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financeiros se tornam ainda mais necessários (fl. 580).
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embargado,  de  modo  que  se  mantenham  inalteradas  as  decisões 
favoráveis prolatadas nos processos sobre a referida temática, até a data 
da publicação do acórdão do STF.

Por último, as embargantes agitam também a existência de omissão 
acerca da irrepetibilidade dos valores percebidos pelos beneficiários da 
desaposentação por força de decisão judicial, seja ela de índole precária , 
seja  definitiva.  A  respeito,  advogam  ser  inegável  a  boa-fé  das 
beneficiárias, ora recorrentes, uma vez que postularam em juízo e tiveram 
os respectivos pleitos acolhidos, de maneira que não podem ser punidas 
pela modificação da jurisprudência até então pacificada, com a imposição 
de devolução de valores de natureza alimentar.

Intimada  a  manifestar-se,  a  parte  embargada  não  ofertou 
contrarrazões (fl. 589).

É o relatório.
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Voto - MIN. DIAS TOFFOLI

12/04/2018 PLENÁRIO

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367 RIO GRANDE DO 
SUL

VOTO

O Senhor Ministro Dias Toffoli (Relator):

As recorrentes sustentam, inicialmente, que, no acórdão embargado, 
se  analisou  a  questão  da  desaposentação  unicamente  sob  a  óptica  do 
recálculo, deixando-se de apreciá-la segundo outro ponto levantado, qual 
seja,  o da renúncia à aposentadoria até então percebida,  de modo que 
uma  nova  fosse  concedida  com  base  nos  salários  de  contribuição 
anteriores.

Com o devido respeito, tal afirmação não condiz com a realidade. 
Em que pese tal ponto efetivamente não ter sido expressamente abordado 
no voto divergente por mim proferido, foi exaustivamente debatido nos 
votos dos demais componentes desta Corte.

Confira-se, a título de exemplo, excerto do judicioso voto proferido 
pelo saudoso Ministro Teori Zavascki:

“Presente  o  estatuto  jurídico  acima  delineado,  não  há 
como  supor  a  existência  do  direito  subjetivo  afirmado  na 
presente  demanda,  consistente  em  uma  desaposentação,  que 
seria o direito do segurado do RGPS a renunciar a um benefício 
de  aposentadoria  já  requerido  e  concedido,  para, 
simultaneamente,  obter  outro  benefício  de  aposentadoria  já 
requerido  e  concedido,  para,  simultaneamente,  obter  outro 
benefício da mesma natureza, porém, mais vantajoso, em face 
da  agregação  de  tempo  de  contribuição  ocorrido  nesse 
interregno e da menor expectativa de sobrevida. Não é preciso 
enfatizar que de renúncia não se trata, mas, sim, de substituição 
de um benefício menor por um benefício maior, uma espécie de 
progressão  de  escala.  Essa  espécie  de  promoção  não  tem 
previsão  alguma  no  sistema  previdenciário  estabelecido 
atualmente,  o  que,  considerada  a  natureza  estatutária  da 
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situação  jurídica  em  que  se  insere,  seria  indispensável  para 
gerar  um  correspondente  dever  de  prestação.  E,  além  de 
estranho ao sistema, o benefício não se encontra incluído no rol 
exaustivo  do  art.  18,  §  2º  da  Lei  8.213/91,  nem  pode  ser 
considerado como decorrência necessária, direta o indireta, das 
contribuições vertidas pelo segurado, que, conforme enfatizado, 
destinam-se legalmente ao custeio da Seguridade Social. Sendo 
assim, não há como reconhecer o direito à prestação reclamada 
sem,  pelo  menos,  reconhecer  e  declarar  previamente  a 
inconstitucionalidade  das  normas  que  compõem  o  regime 
estatutário do segurado aposentado que continua ou retorna ao 
trabalho, a saber: o art. 18, § 2º da Lei 8.213/91, bem como o § 3º 
do seu art. 11 e o § 4º do art. 12 da Lei 8.212/91.

Por  outro  lado,  ainda  que  declarada  a 
inconstitucionalidade  desse  regime,  isso  por  si  não  teria  a 
consequência  de  produzir  naturalmente  o  pretenso  direito  à 
desaposentação. Numa extremada hipótese se poderia, contra o 
princípio  da  solidariedade  que  informa  o  sistema  de 
Seguridade  Social,  cogitar  de  retorno  ao  status  normativo 
anterior,  com a restauração do sistema de pecúlios.  Ou,  se  a 
inconstitucionalidade  consistisse  na  indevida  destinação  das 
contribuições  do  segurado  aposentado  ao  custeio  da 
Seguridade Social (e não à capitalização de um futuro benefício 
previdenciário individualmente considerado), o que se poderia 
reclamar seria a restituição dessas contribuições ilegitimamente 
exigidas.  Em  qualquer  caso,  entretanto,  não  se  poderia,  a 
pretexto da inconstitucionalidade do sistema atual, assegurar o 
direito  subjetivo  aqui  reclamado,  de  substituição  de  um 
benefício  de  aposentadoria  menor  por  outro  maior.  Aliás,  se 
esse  benefício  fosse  garantido,  seria  evidente  o  nefasto 
desarranjo do sistema: nada impediria que a progressão de uma 
aposentadoria por outra  (mal disfarçada em renúncia  de um 
benefício, com simultânea e automática obtenção de outro) se 
desse a cada ano, todos os anos, pois a cada período anual será 
possível  agregar  ao  benefício  já  usufruído,  as  vantagens 
decorrentes de novas contribuições e de menor expectativa de 
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sobrevida.
[…]
Sob  esse  aspecto,  justifica-se,  com  sobradas  razões,  a 

disposição  normativa  do  art.  181-B  do  Regulamento  da 
Previdência  Social  (Decreto  nº  3.048/99),  segundo  o  qual  as 
aposentadorias  por  idade,  tempo  de  contribuição  e  especial 
concedidas  pela  previdência  social,  na  forma  deste 
Regulamento, são irreversíveis e irrenunciáveis” (fls. 436/438).

Mais à frente, discorre, ainda, o referido Ministro:

“Ora, conforme já assinalado, a prestação aqui reclamada, 
de  desaposentação  tem  como  pressuposto  que  das 
contribuições  vertidas  em  determinado  período  decorra, 
necessariamente,  o  dever  de  prestação  de  um  benefício 
individual futuro (e não atual). Essa ideia não se compatibiliza 
com o princípio da solidariedade, nem com a finalidade a que 
se destinam as contribuições devidas pelo segurado aposentado 
que continua ou retorna ao trabalho, as quais, por disposição 
legal expressa, destinam-se ao custeio da Seguridade Social. É 
indispensável considerar que a própria aposentadoria de quem 
continua trabalhando é um benefício previdenciário suportado 
pelas  atuais  contribuições  vertidas  pelos  segurados  em 
atividade  (inclusive  as  suas  próprias  contribuições).  Esse 
fenômeno é a representação do princípio da solidariedade que 
informa o sistema: os benefícios dos inativos do presente são 
suportados  pelos  trabalhadores  atuais,  que,  ao  se  tornarem 
aposentados,  também  terão  seus  benefícios  custeados  pelos 
novos  trabalhadores,  no  denominado  financiamento  de 
gerações:  a  geração  atual  custeia,  segundo  suas  forças,  os 
benefícios de previdência da geração passada.

[…]
Destaca-se do voto vencedor do Ministro Cezar Peluso [na 

ADI  n.º  3.015]  a  referência  à  solidariedade  no  regime 
previdenciário,  com  base  no  qual  as  contribuições  não  se 
vinculam ao pagamento de um benefício individual, eventual e 
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futuro,  ao  contribuinte,  mas  se  destinam ao  custeio  geral  de 
todo o sistema previdenciário” (fls. 440/442).

Também tratou do tema o eminente Ministro Marco Aurélio, ainda 
que tenha votado em sentido oposto ao deste Relator:

“Não  concebo  a  desaposentação.  Parto  da  premissa  de 
haver uma situação jurídica alcançada pelo trabalhador e essa 
situação  jurídica  mostra-se  inafastável.  Então,  não  cogito  da 
devolução de valores  recebidos,  da renúncia  à aposentadoria 
pretérita. Qual é o instituto que assentei ao votar? O do direito 
ao recálculo dos proventos decorrentes daquela aposentadoria 
pretérita.”

Relativamente ao assunto, assim se pronunciou o eminente Ministro 
Edson Fachin:

“Por  outro  lado,  entendo  que  não  há  na  Constituição 
Federal  dispositivo  que  vincule  estritamente  a  contribuição 
previdenciária ao benefício recebido. A correspondência deve, 
na  medida  do  possível,  ser  observada,  mas  não  há  uma 
exigência normativa.

A regra da contrapartida, prevista no artigo 195, § 5º da 
CF, significa que não se pode criar um benefício ou serviço da 
seguridade social sem a correspondente fonte de custeio.  É a 
preocupação  do  constituinte  com  o  equilíbrio  financeiro  e 
atuarial  do sistema da previdência,  mas não está  a significar 
que nenhuma contribuição poderá ser paga sem a necessária 
correspondência em benefício previdenciário.

Relevante,  nesse  sentido,  o  já  assentado  a  respeito  do 
princípio  da  solidariedade,  que  deve  ser  visto, 
apropriadamente,  dentro  de um contexto  de  ética  tributária,  
no  sentido de que a  contribuição previdenciária  se  destina a 
realizar  as  necessidades  públicas  no  âmbito  da  previdência 
social básica, a cobrir os riscos sociais aos quais estão expostos 
aos trabalhadores durante sua vida laborativa ou daqueles que 
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dele  dependam.  É  a  efetiva  realização  do  princípio  da 
igualdade  material  entre  essa  pluralidade  de  sujeitos 
abrangidos pelo regime de previdência.

(…)
Nesse  sentido,  o  Supremo Tribunal  Federal,  ao  julgar  a 

ADI  3.105,  de  relatoria  para  o  acórdão  do  Ministro  Cezar 
Peluso, reconheceu que o princípio da solidariedade, aliado aos 
princípios  do  equilíbrio  financeiro  e  atuarial  e  aos  objetivos 
constitucionais  da  universalidade,  equidade  na  forma  de 
participação no custeio e diversidade da base de financiamento, 
justificam  a  tributação  dos  proventos  de  aposentadoria  dos 
servidores públicos, ainda que essa contribuição previdenciária 
por eles vertida não reverta em qualquer espécie de benefício 
futuro.

Há, portanto, previsão constitucional expressa no sentido 
de que o financiamento da seguridade social deve ser arcado 
por toda a sociedade” (fl. 476).

Igualmente o Ministro Luiz Fux:

“Ademais, o fato de não haver contraprestação não possui 
correlação  direta  com  a  contribuição  previdenciária  do 
aposentado que retorna à atividade, posto estar amparada no 
princípio  da  universalidade  do  custeio  e  solidariedade  da 
Previdência Social, encartado no art. 195 da CRFB/88, in verbis:

(…)
Destarte,  a  contribuição  previdenciária  devida  pelo 

servidor aposentado que volta ou continua à ativa destina-se, 
atualmente,  ao  custeio  do  sistema,  em  benefício  de  toda  a 
sociedade.  Não  se  destinam,  certamente,  ao  pagamento  ou 
melhoria do benefício. Deveras, o financiamento do sistema é 
solidário, sendo que a contribuição de um serve para ajudar a 
todos.  A  obrigatoriedade  de  o  trabalhador  aposentado  que 
permanecer  na  ativa  contribuir  sobre  sua  remuneração 
(CRFB/88, art. 195, II, c/c art. 18, § 4º da Lei 8.212/1990), decorre 
desse  princípio,  cuja  preservação  no  sistema  da  seguridade 
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social atual, nas palavras de Milton Santos (SANTOS, Milton. 
Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência 
universal.  17.ed.  Rio de Janeiro:  Record,  2008,  p.  42),  mata a 
noção de solidariedade, devolve o homem à condição primitiva 
de  cada um por  si  e,  como se voltássemos a  ser  animais  da 
selva, reduz as noções de moralidade pública e particular a um 
quase nada.

Nesse  contexto,  a  solidariedade  que  orienta  o  RGPS 
autoriza  a  incidência  da  contribuição  previdenciária  sobre 
rendimentos de trabalhadores que não auferirão aposentadoria 
em função desses rendimentos.   Em síntese, pelo ordenamento 
jurídico vigente, os aposentados que retornam à atividade são 
contribuintes  obrigatórios  do  RGPS  apenas  a  guisa  de 
observância da solidariedade no custeio da seguridade social, e 
não para renovar sua filiação ou modificar a natureza do seu 
vínculo.

Por  outro  lado,  o  argumento  de  que  toda  contribuição 
para  o  Regime  Geral  da  Previdência  Social  deve  gerar  uma 
contraprestação,  data  maxima  venia  aos  que  entendem  em 
sentido  contrário,  não  me  convence,  pois,  de  acordo  com  o 
questionamento  de  Cirlene  Luiza  Zimmermann 
(Desaposentação:  a  vedação  constitucional  da  simulação  de 
renúncia à aposentadoria e as propostas para a legalização do 
recálculo do benefício, Juris Plenum: Previdenciária, Caxias do 
Sul,  v.  1,  n.  1,  fev.  2013,  p.  33-35)  se  assim  fosse,  qual  é  a 
contraprestação das outras fontes de financiamento do sistema 
(empresas, loterias, importadores)?

Não  bastasse,  o  caráter  contributivo,  de  filiação 
obrigatória,  indica  que  apenas  aqueles  que  contribuem  têm 
direito  a  perceber  benefícios  previdenciários  observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial -, não 
havendo se  falar  em correlação  direta  contribuição/benefício. 
Assim,  o  caráter  contributivo  do  sistema  previdenciário 
brasileiro pressupõe, no caso do Regime Geral da Previdência 
Social RGPS, um custeio específico, em que as contribuições de 
toda  a  coletividade  servem  para  financiar  todo  o  sistema, 
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aplicando-se  o  princípio  da  solidariedade  e  afastando-se  a 
necessidade de correspondência entre custeio e benefício.

Consectariamente,  inexiste  qualquer  vedação 
constitucional  a que se estabeleça contribuição previdenciária 
de indivíduos que não visem a benefícios futuros,  sobretudo 
porque o RGPS se organiza pelo regime de caixa ou repartição 
simples  no qual a contribuição dos ativos se destina ao custeio 
dos benefícios já concedidos, de sorte que não existe a formação 
de poupança para o custeio dos benefícios ainda por conceder, 
como se dá no regime de capitalização . Recorde-se, no mesmo 
sentido,  que  o  Regime  Geral  da  Previdência  Social  possui 
natureza estatutária e não contratual, de modo que a aquisição 
dos direitos subjetivos, nesses casos, se dá apenas com previsão 
legal, estabelecendo os mesmos direitos a todos os indivíduos, 
sem qualquer espaço para intervenção da vontade individual. O 
dever do seu recolhimento é ex lege e não decorre de relações 
contratuais ou da existência de relação sinalagmática.

Outrossim, note-se que a tese da desaposentação pretende 
que  seja  reconhecido  o  direito  à  nova  aposentadoria,  com 
renúncia aos proventos já auferidos. De todo modo, a questão 
poderia  ser  analisada  como  se,  na  verdade,  fosse  um 
mecanismo  para  posterior  elevação  do  benefício  de 
aposentadoria. Mesmo nesse caso, haverá um sério conflito com 
a  ratio  normativa  encartada  na  Constituição,  uma  vez  que 
estará aberto o caminho para que o trabalhador,  ao invés de 
permanecer mais tempo em atividade para perceber proventos 
maiores,  por  cumprir  maior  tempo  de  serviço,  aposente-se 
antecipadamente,  preenchendo  os  requisitos  mínimos,  e, 
mantendo  a  contribuição,  possa,  posteriormente,  requerer  a 
modificação dos seus proventos.

Trata-se de expediente incompatível com o desiderato do 
constituinte reformador, que, com a edição da EC 20/98, deixou 
claro  seu  intento  de  incentivar  a  postergação  das 
aposentadorias (observe-se, por exemplo, o pedágio de tempo 
de contribuição instituído pelo art. 9º, II,  b e § 1º, I,  b, da EC 
20/98” (fls. 498/501).

7 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2ECC-2B91-D8AC-C61D e senha 2D2E-AF9B-1E05-57C0

Supremo Tribunal Federal

RE 381367 ED / RS 

aplicando-se  o  princípio  da  solidariedade  e  afastando-se  a 
necessidade de correspondência entre custeio e benefício.

Consectariamente,  inexiste  qualquer  vedação 
constitucional  a que se estabeleça contribuição previdenciária 
de indivíduos que não visem a benefícios futuros,  sobretudo 
porque o RGPS se organiza pelo regime de caixa ou repartição 
simples  no qual a contribuição dos ativos se destina ao custeio 
dos benefícios já concedidos, de sorte que não existe a formação 
de poupança para o custeio dos benefícios ainda por conceder, 
como se dá no regime de capitalização . Recorde-se, no mesmo 
sentido,  que  o  Regime  Geral  da  Previdência  Social  possui 
natureza estatutária e não contratual, de modo que a aquisição 
dos direitos subjetivos, nesses casos, se dá apenas com previsão 
legal, estabelecendo os mesmos direitos a todos os indivíduos, 
sem qualquer espaço para intervenção da vontade individual. O 
dever do seu recolhimento é ex lege e não decorre de relações 
contratuais ou da existência de relação sinalagmática.

Outrossim, note-se que a tese da desaposentação pretende 
que  seja  reconhecido  o  direito  à  nova  aposentadoria,  com 
renúncia aos proventos já auferidos. De todo modo, a questão 
poderia  ser  analisada  como  se,  na  verdade,  fosse  um 
mecanismo  para  posterior  elevação  do  benefício  de 
aposentadoria. Mesmo nesse caso, haverá um sério conflito com 
a  ratio  normativa  encartada  na  Constituição,  uma  vez  que 
estará aberto o caminho para que o trabalhador,  ao invés de 
permanecer mais tempo em atividade para perceber proventos 
maiores,  por  cumprir  maior  tempo  de  serviço,  aposente-se 
antecipadamente,  preenchendo  os  requisitos  mínimos,  e, 
mantendo  a  contribuição,  possa,  posteriormente,  requerer  a 
modificação dos seus proventos.

Trata-se de expediente incompatível com o desiderato do 
constituinte reformador, que, com a edição da EC 20/98, deixou 
claro  seu  intento  de  incentivar  a  postergação  das 
aposentadorias (observe-se, por exemplo, o pedágio de tempo 
de contribuição instituído pelo art. 9º, II,  b e § 1º, I,  b, da EC 
20/98” (fls. 498/501).

7 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2ECC-2B91-D8AC-C61D e senha 2D2E-AF9B-1E05-57C0

Inteiro Teor do Acórdão - Página 14 de 76 609



Voto - MIN. DIAS TOFFOLI

RE 381367 ED / RS 

Conforme  se  nota,  não  há  que  se  cogitar  de  omissão  acerca  do 
assunto levantado,  uma vez que foi  esse  exaustivamente debatido por 
esta Corte.

E, como se não bastasse, restou expressamente previsto, ao cabo da 
redação da tese de repercussão geral decorrente desse julgamento, que foi 
devidamente acolhido o entendimento de que a regra do art. 18, § 2º, da 
Lei nº 8.213/91 é constitucional e, assim, não haveria como prosperar a 
tese subsidiária defendida pelas embargantes, porque inconciliável com 
tal dispositivo legal, então reputado constitucional.

No  que  tange  ao  pleito  de  modulação  dos  efeitos  do  acórdão 
embargado, com o qual se pretende a concessão de efeitos ex nunc, tenho 
que,  como  bem  assinalou  o  Ministro  Edson  Fachin  no  exame  dos 
segundos  embargos  de  declaração  no  RE  nº  593.849/MG,  também 
julgados sob a sistemática da repercussão geral, a discussão relativa ao 
termo  inicial  dos  efeitos  do  acórdão  proferido  foge  totalmente  às 
hipóteses legais de cabimento do recurso aclaratório, tanto mais que, na 
petição  de  recurso  extraordinário  de  fls.  104/128,  não  se  vislumbra 
qualquer pedido de modulação de efeitos em caso de decisão contrária 
aos interesses das ora embargantes.

Entretanto, por prudência e em virtude de sua posição central no 
sistema de precedentes obrigatórios pátrios, a jurisprudência do Supremo 
Tribunal  Federal  vem  admitindo  o  acolhimento  de  embargos 
declaratórios  com  intuito  unicamente  de  prestação  de  esclarecimento 
reputado necessário, sem quaisquer efeitos infringentes (RE nº 599.362/RJ-
ED,  Tribunal  Pleno,  de minha  relatoria,  DJe  de  8/11/16;  RMS  nº 
27.369/DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 
20/11/14;  AI  n.º  681.561/RS-AgR-ED,  Relator  o  Ministro  Luís  Roberto 
Barroso, DJe de 31/5/17).  Dito isso, debruço-me sobre as alegações das 
recorrentes.

É assente, neste colegiado, a possibilidade de aplicação do instituto 
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excepcional interesse social.
Com  vistas  a  obter  os  supramencionados  efeitos  prospectivos, 

argumentam as embargantes que tal  medida seria de rigor,visto que a 
decisão final do STF vai de encontro ao entendimento dominante do STJ 
sedimentado  em  incidente  de  julgamentos  repetitivos  (art.  927,  §  3º, 
CPC/2015). Sustentam, ainda, com tal fito, que a pretendida modulação é 
necessária à preservação da segurança jurídica, do princípio da proteção 
da confiança e da paz social,  uma vez que os atingidos serão,  em sua 
maioria, pessoas de idade avançada e em situação de vulnerabilidade, as 
quais  já  há  algum tempo,  contam com os  valores  em questão  para  a 
complementação de sua renda.

Tais  fundamentos  não  se  mostram,  em  minha  compreensão, 
suficientes para o deferimento do quanto postulado.

No que diz respeito à alteração de entendimento dominante, cabe 
ressaltar que a jurisprudência em questão era oriunda não desta Corte, e 
sim  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Ademais,  conforme  elucidou  o 
Ministro Edson Fachin no RE nº 593.849/MG-ED-segundos, a quem peço 
vênia para novamente citar,

“a  modulação  dos  efeitos  de  decisão  que  altere 
compreensão  iterativa  do  STF  é  faculdade  processual  do 
Plenário  desta  Corte,  condicionado  à  presença  de  interesse 
social e em prol da segurança jurídica. Não há, então, relação de 
causalidade entre a mudança de entendimento e a adoção da 
técnica do prospective overruling.

Evidenciado o caráter não obrigatório, mas sim facultativo 
da modulação dos efeitos,  incumbe analisar então a presença 
dos requisitos da ameaça à segurança jurídica e/ou da existência 
de excepcional interesse social”.

Não  vislumbro,  no  presente  caso,  a  ocorrência  de  um  ou  outro 
requisito.

Ameaça à segurança jurídica não há: os casos em que se operou o 
trânsito  em julgado encontram-se acobertados pela  preclusão material. 
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Para  os  demais,  como é  de  amplo  conhecimento,  até  decisão  final  de 
mérito  passada em julgado,  não  há  que se  falar  em direito  adquirido 
inconteste.  Para aquelas situações em que o percebimento do benefício 
calca-se  em  antecipação  de  tutela,  a   não  ocorrência  de  ameaça  à 
segurança jurídica é ainda mais evidente, uma vez que o pagamento de 
valores se deve a uma decisão de caráter precário, passível de revogação a 
qualquer tempo.

A segurança jurídica está, na verdade, na proclamação do resultado 
dos julgamentos, tal como formalizada, dando-se primazia à Constituição 
Federal,  exercendo,  assim,  esta  Suprema  Corte,  o  papel  que  lhe  é 
reservado: o de preservar a Carta da República e os princípios que a ela 
são ínsitos.

Compreendo  que  não  há  que  se  falar  também  em  excepcional 
interesse social.  Em que pese a maior  parte  dos afetados pela  decisão 
desta Suprema Corte serem pessoas de idade mais avançada, as quais 
demandam mais  cuidados  e,  por  consequência,  têm maiores  gastos,  a 
denotar que eventual quantia a menor faria falta em seu orçamento, certo 
é  que  aqueles  indivíduos  que  tiveram  o  pedido  de  desaposentação 
negado não ficarão totalmente desamparados, tampouco terão seu direito 
à  aposentadoria  negado:  apenas  continuarão  ou  voltarão  a  receber  os 
proventos no montante em que já auferiam inicialmente.

Não obstante, há de se pensar o excepcional interesse social também 
sob  um  outro  prisma:  o  do  equilíbrio  atuarial  da  Previdência  Social. 
Muito mais gravoso seria onerar em bilhões o erário com base em um 
benefício que esta Corte já entendeu carecer de qualquer previsão legal.

Concluo,  portanto,  serem  incabíveis  os  efeitos  prospectivos 
pretendidos.

Analiso, por fim, o argumento da omissão quanto à irrepetibilidade 
dos  valores  já  percebidos  pelos  beneficiários  da  desaposentação  em 
virtude de decisão judicial.

Em  que  pese,  conforme  salientado  outrora,  não  ser  essa  uma 
hipótese  típica  de  cabimento  dos  embargos  de  declaração e  não  ser  a 
Corte  instada a se manifestar sobre o tema na petição de apelo extremo, 
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certo é que não se questiona a irrepetibilidade dos valores alimentares 
recebidos de boa-fé,  sobretudo quando vinham sendo depositados por 
força de ordem judicial.

Os indivíduos que vinham auferindo quantias a maior em razão de 
pedido de desaposentação deferido pelo Poder Judiciário encontram-se 
isentos de qualquer obrigação de devolução dos valores recebidos até a 
proclamação  do  resultado  deste  julgamento.  Nesse  sentido,  cito  o 
seguinte precedente:

“Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de 
Contas da União (TCU). Suspensão de pagamento de parcela 
decorrente  de  plano  econômico.  Devolução  dos  valores 
percebidos  até  o  julgamento  do  writ.  Descabimento.  Agravo 
não provido. 1. A Suprema Corte já firmou o entendimento de 
que  as  verbas  recebidas,  até  o  julgamento  do  writ,  em 
decorrência  de  planos  econômicos  cujo  pagamento  teve  sua 
ilegalidade  reconhecida  pela  Corte  de  Contas  em  ato 
chancelado  pelo  STF  -  não  são  passíveis  de  devolução,  em 
função  dos  princípios  da  boa-fé  e  da  segurança  jurídica. 
Precedentes.  2.  Agravo não provido” (MS n.º  33.472/DF-AgR, 
Segunda Turma, de minha relatoria DJe de 15/9/17).

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  URP.  DEVOLUÇÃO  DE  PARCELAS 
RECEBIDAS  POR  FORÇA  DE  DECISÃO  JUDICIAL. 
IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTE  ESPECÍFICO  DO 
PLENÁRIO  PARA SITUAÇÃO  IDÊNTICA.  PRINCÍPIOS  DA 
BOA-FÉ  E  DA  SEGURANÇA  JURÍDICA.  1.  Quando  do 
julgamento  do  MS  25.430,  o  Supremo  Tribunal  Federal 
assentou, por 10 votos a 1, que as verbas recebidas em virtude 
de  liminar  deferida  por  este  Tribunal  não  terão  que  ser 
devolvidas  por  ocasião  do  julgamento  final  do  mandado  de 
segurança, em função dos princípios da boa-fé e da segurança 
jurídica  e  tendo  em  conta  expressiva  mudança  de 
jurisprudência relativamente à eventual ofensa à coisa julgada 
de parcela vencimental incorporada à remuneração por força de 
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decisão  judicial.  Precedentes.  2.  Agravo  regimental  a  que  se 
nega  provimento”  (MS  n.º  26.125/DF-AgR,  Tribunal  Pleno, 
Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/9/16).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL 
EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO. 
BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.  NATUREZA  ALIMENTAR. 
RECEBIMENTO  DE  BOA-FÉ  EM  DECORRÊNCIA  DE 
DECISÃO  JUDICIAL.  TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. 
DEVOLUÇÃO.  1.  A  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal 
Federal já assentou que o benefício previdenciário recebido de 
boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não 
está  sujeito  à  repetição de  indébito,  em razão de  seu caráter 
alimentar.  Precedentes.  2.  Decisão  judicial  que  reconhece  a 
impossibilidade  de  descontos  dos  valores  indevidamente 
recebidos  pelo  segurado  não  implica  declaração  de 
inconstitucionalidade  do  art.  115  da  Lei  nº  8.213/1991. 
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(ARE n.º 734.242/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro  
Roberto Barroso, DJe de 4/9/15).

Por todo o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, 
assentando apenas a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de 
boa-fé por força de decisão judicial até a proclamação do resultado deste 
julgamento.

É o voto.
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Voto - MIN. MARCO AURÉLIO

12/04/2018 PLENÁRIO

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367 RIO GRANDE DO 
SUL

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, peço vênia 
para divergir. 

Reporto-me  ao  disposto  no  artigo  44,  parágrafos  2º  e  3º,  da  Lei 
8.112/1990, que revela um sistema. Ainda que recebida qualquer quantia, 
por força de liminar, uma vez julgado improcedente o pedido, tem-se a 
devolução. Não potencializo o aspecto subjetivo, que seria o recebimento 
de boa-fé. Por isso não provejo os declaratórios. Ou melhor, provejo para 
prestar esses esclarecimentos, sem eficácia modificativa. 

Supremo Tribunal Federal
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Extrato de Ata - 12/04/2018

PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
EMBTE.(S) : LUCIA COSTELLA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS (18970/BA, 05939/DF, 
385604/SP) E OUTRO(A/S)
EMBDO.(A/S) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INTDO.(A/S) : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS-COBAP
ADV.(A/S) : JOSE IDEMAR RIBEIRO (8940/DF) E OUTRO(A/S)

Decisão: Após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli  (Relator), 
acolhendo  parcialmente  os  embargos  de  declaração,  apenas  para 
reconhecer a irrepetibilidade dos valores alimentares auferidos de 
boa-fé  por  força  de  decisão  judicial  até  a  proclamação  do 
resultado deste julgamento, e o voto do Ministro Marco Aurélio, 
divergindo do Relator, acolhendo os embargos apenas para prestar 
esclarecimentos, sem eficácia modificativa, pediu vista dos autos 
o Ministro Gilmar Mendes. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. 
Plenário, 12.4.2018.

 
Presidência  da  Senhora  Ministra  Cármen  Lúcia.  Presentes  à 

sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar 
Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, 
Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

Vice-Procurador-Geral  Eleitoral,  Dr.  Humberto  Jacques  de 
Medeiros. 

p/ Doralúcia das Neves Santos
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 14707867
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Esclarecimento

06/02/2020 PLENÁRIO

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367 RIO GRANDE DO 
SUL

ESCLARECIMENTO

O  SENHOR  MINISTRO  DIAS  TOFFOLI  (PRESIDENTE  E 
RELATOR):

Estou trazendo em meu voto uma pequena alteração quanto à tese 
que eu acolhia no voto anterior.

A tese passará a ter o seguinte teor:
“No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente 

lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por 
ora, previsão legal do direito à desaponsentação ou reaposentação (...).” 

Eu  acrescentei  o  instituto  da  reaposentação  porque  há  aquela 
hipótese da renúncia.

“(...) ou reaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, 
da Lei nº 8.213/1991”.

Ou seja,  fiz  isso em relação ao acórdão embargado,  cujo teor é o 
seguinte:“No  âmbito  do  Regime  Geral  de  Previdência  Social  (RGPS), 
somente  lei  pode  criar  benefícios  e  vantagens  previdenciárias,  não 
havendo,  por  ora,  previsão  legal  do  direito  à  desaponsentação,  sendo 
constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”, eu acrescentei, 
após desaposentação, a expressão "ou reaposentação",só para esclarecer 
aos eminentes Colegas.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN -  Presidente,  só  uma 
dúvida, se Vossa Excelência me permite: Vossa Excelência também está 
julgando, em conjunto, o 661.256?

O  SENHOR  MINISTRO  DIAS  TOFFOLI  (PRESIDENTE  E 
RELATOR):

Não.  São  só os  dois  com vistas  ao  Ministro  Gilmar  Mendes nos 
quais o Ministro Marco Aurélio já votou. São os itens III e IV da pauta. O 
item II  chamarei  a  seguir,  porque o  que decidirmos aqui  vai  implicar 
provavelmente a mesma solução.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
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Esclarecimento

RE 381367 ED / RS 

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN -  Mas a mudança da 
tese que Vossa Excelência está anunciando é incluir a reaposentação ao 
lado da desaposentação.

O  SENHOR  MINISTRO  DIAS  TOFFOLI  (PRESIDENTE  E 
RELATOR):

Isso, exatamente.
O  SENHOR  MINISTRO  EDSON  FACHIN -  Eu  tenho  uma 

percepção  distinta,  mas,  aí,  eu  vou  minudenciar  no  julgamento 
subsequente.  Estou apenas fazendo esta  anotação,  porque eu estou de 
acordo com a formulação da tese nos termos anteriores.
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Voto Vista

06/02/2020 PLENÁRIO

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367 RIO GRANDE DO 
SUL

VOTO-VISTA

RE 381.367-ED e RE 827.833-ED

O  SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): Trata-se  de 
embargos de declaração, opostos com intuito de questionar a tese fixada 
no julgamento do tema 503 da sistemática da repercussão geral:

“no  âmbito  do  Regime  Geral  de  Previdência  Social 
(RGPS),  somente  lei  pode  criar  benefícios  e  vantagens 
previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito 
à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, 
da Lei nº 8213/91”.

Os embargantes  argumentam,  em síntese,  que houve  omissão  do 
Supremo Tribunal  Federal  ao apreciar o tema, na medida em que não 
distinguiu  o  instituto  da  desaposentação  do  fenômeno  da  renúncia 
seguida de nova aposentadoria (reaposentação). Para os embargantes, há 
relevante  distinção  entre  os  institutos,  consubstanciada  no  fato  de  o 
segurado  não  pretender  utilizar  o  tempo  de  serviço/contribuição 
computado quando do deferimento da aposentadoria anterior. 

Nessa  conjuntura,  entende-se  que  a  tese  fixada  no  tema  503  da 
repercussão  geral  deve  ser  aplicada  unicamente  à  aposentadoria  em 
sentido  estrito,  mas  não  à  renúncia  seguida  de  nova  aposentadoria 
(reaposentação).

Os embargantes postulam, ainda, modulação de efeitos da decisão e 
manifestação do Supremo Tribunal Federal quanto à irrepetibilidade dos 
valores alimentares auferidos de boa-fé por força de decisão judicial até a 
proclamação do resultado deste julgamento. 

Na Sessão de 12 de abril de 2018, o Min. Dias Toffoli, relator do feito, 
acolheu  parcialmente  os  embargos  declaratórios,  unicamente  para 
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Voto Vista

RE 381367 ED / RS 

reconhecer a irrepetibilidade dos valores alimentares auferidos de boa-fé 
por força de decisão judicial. Em seu voto, Sua Excelência assentou:

“O direito  à  renúncia  à  aposentadoria  foi,  sim,  alvo de 
exame,  por  esta  Corte.  Ocorre  que,  contrariamente  aos 
interesses  dos  embargantes,  a  tese  vencedora  foi  aquela  por 
mim abraçada, qual seja, a da irrenunciabilidade. 

É o que se depreende, de forma cristalina, por exemplo, do 
seguinte trecho de meu voto: 

‘Isso não altera, no entanto, aquilo que já salientei, no 
sentido de que a lei impede a desaposentação, seja porque 
não admitida a renúncia à aposentadoria,  seja  porque a 
regra  específica  do  art.  18,  §  2º,  da  Lei  n.º  8.213/91  faz 
prevalecer o direito adquirido e o ato jurídico perfeito em 
momento específico da vida do trabalhador’ (fl. 409). 

Disso  resulta  ser  indiferente  para  o  resultado  deste 
julgamento o fato de se estar a tratar de desaposentação ou de 
reaposentação:  se  por  uma  série  de  motivos  elencados  no 
julgamento  do  recurso  extraordinário,  uma  vez  obtida  uma 
aposentadoria, seja em qual modalidade for, a essa não se pode 
renunciar, tem-se como corolário lógico a inviabilidade tanto de 
um instituto, como do outro. 

Não  desconheço,  portanto,  o  fato  de  que  os  RE’s  nºs 
661.256/SC e 827.833/SC versam sobre ‘hipóteses semelhantes, 
mas  diversas  em  suas  pretensões’  (o  primeiro  sobre 
desaposentação;  o  segundo  sobre  reaposentação).  Tal 
constatação, contudo, não tem o condão de alterar o resultado já 
proclamado, posto que que as consequências práticas, conforme 
anteriormente ressaltado, são idênticas”. 

Em seguida, o Min. Marco Aurélio acolheu os embargos apenas para 
prestar esclarecimentos, sem eficácia modificativa. Pedi, então, vista dos 
autos para mais profundo examinar a matéria. 

Feito esse breve relatório, passo às considerações do meu voto.

2 
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desaposentação;  o  segundo  sobre  reaposentação).  Tal 
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Inicialmente, transcrevo a ementa do acórdão impugnado:

“Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da 
Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de 
aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que 
fundamentou a  prestação previdenciária  originária.  Obtenção 
de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE 
nºs  661.256/sc  (em  que  reconhecida  a  repercussão  geral)  e 
827.833/sc.  Recursos  extraordinários  providos.  1.  Nos  RE nºs 
661.256  e  827.833,  de  relatoria  do  Ministro  Luís  Roberto 
Barroso,  interpostos  pelo  INSS  e  pela  União,  pugna-se  pela 
reforma  dos  julgados  dos  Tribunais  de  origem,  que 
reconheceram  o  direito  de  segurados  à  renúncia  à 
aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas 
após  a  concessão  desse  benefício  pelo  RGPS,  obter  junto  ao 
INSS  regime  de  benefício  posterior,  mais  vantajoso.  2.  A 
Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de 
teor solidário e distributivo.  inexistindo inconstitucionalidade 
na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda 
aos  aposentados  que  permaneçam  em  atividade,  ou  a  essa 
retornem, o recebimento de  qualquer prestação adicional  em 
razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 3. 
Fixada  a  seguinte  tese  de  repercussão  geral  no  RE  nº 
661.256/SC: “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS),  somente  lei  pode  criar  benefícios  e  vantagens 
previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito 
à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, 
da  Lei  nº  8213/91”.  4.  Providos  ambos  os  recursos 
extraordinários (RE nºs 661.256/SC e 827.833/SC)”.

(RE 661.256, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Redator 
para acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 
27.10.2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL 
- MÉRITO DJe-221 DIVULG 27.9.2017 PUBLIC 28.9.2017).

3 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 518D-B27C-0EFD-A34E e senha 1F0E-6FD1-1958-262E

Supremo Tribunal Federal

RE 381367 ED / RS 

Inicialmente, transcrevo a ementa do acórdão impugnado:

“Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da 
Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de 
aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que 
fundamentou a  prestação previdenciária  originária.  Obtenção 
de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE 
nºs  661.256/sc  (em  que  reconhecida  a  repercussão  geral)  e 
827.833/sc.  Recursos  extraordinários  providos.  1.  Nos  RE nºs 
661.256  e  827.833,  de  relatoria  do  Ministro  Luís  Roberto 
Barroso,  interpostos  pelo  INSS  e  pela  União,  pugna-se  pela 
reforma  dos  julgados  dos  Tribunais  de  origem,  que 
reconheceram  o  direito  de  segurados  à  renúncia  à 
aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas 
após  a  concessão  desse  benefício  pelo  RGPS,  obter  junto  ao 
INSS  regime  de  benefício  posterior,  mais  vantajoso.  2.  A 
Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de 
teor solidário e distributivo.  inexistindo inconstitucionalidade 
na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda 
aos  aposentados  que  permaneçam  em  atividade,  ou  a  essa 
retornem, o recebimento de  qualquer prestação adicional  em 
razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 3. 
Fixada  a  seguinte  tese  de  repercussão  geral  no  RE  nº 
661.256/SC: “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS),  somente  lei  pode  criar  benefícios  e  vantagens 
previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito 
à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, 
da  Lei  nº  8213/91”.  4.  Providos  ambos  os  recursos 
extraordinários (RE nºs 661.256/SC e 827.833/SC)”.

(RE 661.256, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Redator 
para acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 
27.10.2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL 
- MÉRITO DJe-221 DIVULG 27.9.2017 PUBLIC 28.9.2017).

3 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 518D-B27C-0EFD-A34E e senha 1F0E-6FD1-1958-262E

Inteiro Teor do Acórdão - Página 26 de 76 621



Voto Vista

RE 381367 ED / RS 

Verifico  que,  embora  os  embargantes  tentem  apresentar  uma 
distinção entre “desaposentação” e “reaposentação”, o Supremo Tribunal 
Federal já entendeu que a figura da desaposentação consiste na renúncia 
a uma primeira aposentadoria para obtenção de uma nova, em melhores 
condições, com utilização de contribuições posteriores, pagas em razão da 
volta à atividade. 

Com efeito,  a  Corte  assentou que a regra do art.  18,  §  2º,  da Lei 
8.213/1991 é constitucional, de modo que não há, por ora, previsão legal 
do direito à ‘desaposentação’, independentemente da utilização ou não 
de tempo de serviço/contribuição computado quando do deferimento da 
aposentadoria anterior.

Referido  ponto,  como  já  salientado  pelo  Min.  Dias  Toffoli,  foi 
levantado  em  vários  votos,  tendo  esta  Corte  adotado  o  entendimento 
segundo  o  qual  o  ato  de  aposentar-se  é  irreversível  e  irrenunciável, 
conforme estabelece o art. 181-B do Regulamento da Previdência Social 
(Decreto 3.048/1999). Ademais, entendeu-se que o fato de o aposentado 
que continua trabalhando recolher obrigatoriamente contribuições para a 
Previdência  Social  decorre  da  natureza  solidária  do  regime 
previdenciário.

Finalmente, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o 
Recurso Especial 1.334.488, já se alinhou ao entendimento adotado por 
esta Corte e fixou a seguinte tese na sistemática dos recursos repetitivos:

“ALTERAÇÃO DA TESE 563/STJ 4. 
A  tese  firmada  pelo  STJ  no  Tema  563/STJ  deve  ser 

alterada  para  os  exatos  termos  do  estipulado  pela  Corte 
Suprema sob o regime vinculativo da Repercussão Geral: ‘No 
âmbito  do  Regime  Geral  de  Previdência  Social  -  RGPS, 
somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, 
não  havendo,  por  ora,  previsão  legal  do  direito  à 
'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, 
da Lei nº 8.213/91”.

Assim, a questão está atualmente pacificada na jurisprudência.
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Ante o exposto, a pretensão dos embargantes não merece acolhida, 
motivo pelo qual acompanho o voto do Min. Dias Toffoli,  unicamente 
para, sem modificar o conteúdo das decisões embargadas, esclarecer que 
são irrepetíveis os valores alimentares que foram auferidos de boa-fé por 
força de decisão judicial até o julgamento desta Corte.

É como voto.
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Voto - MIN. ALEXANDRE DE MORAES

06/02/2020 PLENÁRIO

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367 RIO GRANDE DO 
SUL

V O T O

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Sr. Presidente, trata-
se de Embargos de Declaração em face de acórdãos proferidos nos autos 
dos RE 381.367, 661.256 e 827.833, julgados conjuntamente sob o rito da 
repercussão geral  (Tema 503), no qual se fixou a seguinte tese:

“No âmbito  do  Regime  Geral  de  Previdência  Social  (RGPS),  
somente  lei  pode  criar  benefícios  e  vantagens  previdenciárias,  não  
havendo, por ora, previsão legal do direito à "desaposentação", sendo  
constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91. 

Sustenta-se,  em síntese,  omissão  no  acórdão  recorrido,  no  que se 
refere  à  diferença  entre  desaposentação  e  renúncia  de  aposentadoria 
(reaposentação). 

Afirma-se  que  não  houve  fundamentação  acerca  da  discussão 
travada  nos  autos  do  RE  827833,  que  retrata  a  possibilidade  de  o 
beneficiário,  renunciando  à  aposentadoria  anterior,  requerer  nova 
aposentadoria  calculada  apenas com  base  nas  novas contribuições 
vertidas (reaposentação).

Insiste-se que a omissão resulta no fato de a decisão embargada ter 
por fundamento apenas a discussão travada nos autos do RE  661256, na 
qual  o  beneficiário  pleiteia  nova aposentadoria  calculada com base  na 
soma das contribuições anteriores e das novas contribuições revertidas 
(desaposentação).

Alega-se,  ainda,  que  o  acórdão  embargado  foi  omisso  no  que  se 
refere à desnecessidade de o beneficiário ter que devolver os  valores que 
recebeu  a título de antecipação de tutela. Para tanto, afirma que:
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RE 381367 ED / RS 

(a) os proventos de aposentadoria têm natureza alimentar e, quando 
recebidos de boa fé, são irrepetíveis (Súmulas 106 do TCU e 51 da TNU);

(b) a tutela antecipada teve por fundamento decisão do STJ em sede 
de recurso repetitivo (Tema 563). Logo, a determinação de devolução dos 
valores percebidos esbarra no princípio da segurança jurídica;

(c)  o  Novo  Código  de  Processo  Civil  prevê  a  possibilidade  de 
concessão de tutela  de evidência fundamentada em recurso repetitivo, 
repercussão geral ou súmula vinculante.

Por fim, requer-se a modulação dos efeitos,  haja vista que muitas 
desaposentações e reaposentações foram concedidas desde o julgamento 
Recurso Especial Repetitivo nº 1.334.488/SC, julgado em 8/5/2013. Logo, 
pleiteia que a tese consolidada nesta SUPREMA CORTE tenha eficácia ex  
nunc. 

É o que havia a relatar.

Inicialmente, alega-se que o acórdão recorrido foi omisso ao tratar da 
renúncia de benefício anteriormente concedido. 

Argumenta-se  que os  processos  381.367,  661256 e  827833,  embora 
julgados  conjuntamente,  tratam  de  matérias  diversas.  Segundo  os 
embargantes,  o RE 661256 refere-se ao instituto da desaposentação,  no 
qual o beneficiário requer a revisão de sua aposentadoria para concessão 
de uma nova, somando-se a contribuição anterior àquela revertida após a 
concessão do benefício. Os demais, por sua vez, têm por objeto a renúncia 
do benefício,  hipótese na qual  o  segurado pleiteia  nova aposentadoria 
tendo  por  base  de  cálculo  apenas as  contribuições  posteriormente 
revertidas. 

Veja-se trecho das razões do IBDP:

“Entendemos que não houve no julgamento a declaração 
de  constitucionalidade  ou  não  do  instituto  da  renúncia  ao 
benefício previdenciário.
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Entretanto,  tal  análise  é  primordial  ao  caso  concreto,  já 
que  não  é  apenas  a  contribuição  do  segurado  que  está  em 
debate, mas sim seu direito disponível de aposentar e também 
de  requerer  o  cancelamento  de  seu  benefício,  discutindo-se 
ainda os efeitos jurídicos dessa renúncia.

Vale ressaltar que a declaração da constitucionalidade da 
regra do art. 18, §2º da Lei 8.213/91 não impede nem adentra o 
direito  do  segurado  à  renúncia  do  benefício  ou  suas 
consequências jurídicas”.

Sr. Presidente, penso que não assiste razão aos embargantes, quanto 
ao ponto. Houve claro debate acerca da diferenciação entre os institutos 
da desaposentação e reaposentação (renúncia), conforme notamos abaixo:

“Ministro  Teori  Zavascki: “Presente  o  estatuto  jurídico 
acima delineado,  não  há  como  supor  a  existência  do  direito 
subjetivo afirmado na presente demanda, consistente em uma 
“desaposentação”, que seria o direito do segurado do RGPS a 
“renunciar”  a  um  benefício  de  aposentadoria  já  requerido  e 
concedido,  para,  simultaneamente,  obter  outro  benefício  da 
mesma natureza, porém mais vantajoso, em face da agregação 
de tempo de contribuição ocorrido nesse interregno e da menor 
expectativa  de  sobrevida.  Não  é  preciso  enfatizar  que  de 
renúncia não se trata, mas, sim, de substituição de um benefício 
menor por um benefício maior, uma espécie de “progressão” de 
escala. Essa espécie de “promoção” não tem previsão alguma 
no  sistema  previdenciário  estabelecido  atualmente,  o  que, 
considerada a natureza estatutária da situação jurídica em que 
se  insere,  seria  indispensável  para  gerar  um  correspondente 
dever de prestação”. 

Ministra  Rosa Weber: “Faço uma distinção inicial,  com 
base  em  doutrina  especializada  em  Direito  Previdenciário  - 
para  precisar  os  conceitos  e  melhor  explicitar  a  minha 
compreensão -, entre aposentadoria e aposentação, bem como 
entre desaposentação e reaposentação.
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Aposentação  e  aposentadoria  encerram,  conforme 
afirmado  por  defensores  do  instituto  em  debate,  conotações 
distintas e inconfundíveis. A aposentadoria é a situação jurídica 
inaugurada pelo ato da aposentação, que confere ao segurado a 
condição de inativo. A renúncia à aposentadoria, com vistas à 
percepção  de  outra  mensalidade  previdenciária,  é  o  que  a 
doutrina, capitaneada por Wladimir Novaes Martinez, passou a 
nominar  de  “desaposentação”,  no  que  foi  acompanhada  por 
boa parte da jurisprudência.

[…]

Consiste  a  desaposentação,  pois,  na  abdicação  da 
mensalidade do benefício previdenciário concedido,  a  fim de 
que outra de maior valor seja deferida, considerando-se, nesse 
novo benefício, tanto o tempo de serviço ou de contribuição que 
gerou o direito à prestação objeto de renúncia quanto o tempo 
subsequente  à  aposentação13,  em  que  efetivadas  novas 
contribuições ao regime.

[…] 

Compreendo que a reaposentação não decorre, a rigor, da 
desaposentação, como concebida pelos estudiosos. Isso porque 
essa  depende  da  consideração  do  cômputo  dos  períodos  de 
contribuição anterior e posterior à jubilação objeto de renúncia 
–  sem  o  qual  as  exigências  para  a  concessão  de  um  novo 
benefício não são atendidas –, enquanto aquela independe do 
cômputo das contribuições e do tempo anterior à aposentação.

Embora o resultado final do julgamento não tenha sido favorável aos 
recorrentes, nota-se que o ponto foi debatido tanto em votos vencidos, 
como em votos vencedores. 

Não há,  pois,  omissão,  mas sim descontentamento com a solução 
empregada pelo Plenário. Para essa finalidade, contudo, não se prestam 
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os embargos declaratórios.

Entretanto, para que não remanesça qualquer dúvida sobre o alcance 
do  julgado  embargado,  acompanho  a  proposta  do  Eminente  Ministro 
Relator,  no  sentido  de  incluir  na  Tese  de  Repercussão  Geral  o  termo 
“reaposentação”,  de  modo  a  deixar  claro  que  (I)  quaisquer  dessas 
modalidades demandam expressa elaboração legal e (II atualmente, não 
há no ordenamento jurídico previsão de nenhum desses dois institutos

Por outro lado, argumenta-se que inúmeros segurados tiveram seus 
proventos de aposentadoria recalculados em razão de decisões judiciais 
(definitivas  ou  transitórias)  proferidas  com  fundamento  no  Recurso 
Especial Repetitivo 1334488/SC (Tema 563) do STJ. 

Logo,  defende-se  que  é  necessário  modular  a  decisão  que 
reconheceu a constitucionalidade do artigo 18,  §2º,  da Lei  8.213/91,  de 
forma a conferir-lhe efeitos  ex nunc,  preservando, assim, os cálculos da 
desaposentação  para  aqueles  segurados  que  já  usufruíam do  instituto 
mediante decisão judicial.

Nesse ponto, assiste razão, apenas em parte, aos recorrentes.

Relativamente a esta questão, em primeiro lugar, deve-se analisar se 
a desaposentação decorreu de decisão judicial transitada em julgado ou 
de decisão provisória.

Quanto  aos  benefícios  de  desaposentação  decorrentes  de  decisão 
judicial  precária,  tem-se  que  o  segurado  sempre  esteve  ciente  da 
possibilidade de revogação do benefício, de forma que não há que se falar 
em violação da segurança jurídica e do princípio de proteção à confiança. 
Isso  porque  a  novel  codificação  processual  mantém  a  possibilidade 
concessão  de  tutela  antecipada  apenas  quando  não  houver  risco  de 
irreversibilidade  da  decisão,  haja  vista  sua  precariedade,  conforme  já 
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previsto no Código anterior, de 1973.

Nesses casos, tendo sido declarada a constitucionalidade da vedação 
à desaposentação, a decisão deverá retroagir, voltando ao status quo ante  
aqueles segurados que percebiam a desaposentação por intermédio de 
decisão precária. 

Nesse sentido, peço vênia para reproduzir trecho do voto proferido 
pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, nos autos do RE 608482:

“Ora,  considerando  o  regime  próprio  da  execução 
provisória das decisões judiciais - que, como se sabe, é fundada 
em títulos marcados pela precariedade e pela revogabilidade a 
qualquer tempo, operando, nesse último caso, por força de lei, 
automático retorno da situação jurídica ao status quo ante –, 
não faz sentido pretender invocar os princípios da segurança 
jurídica  ou  da  proteção  da  confiança  legítima  nos  atos 
administrativos. Pelo contrário: o que se deve considerar é que 
o  beneficiário  da  medida  judicial  de  natureza  precária  não 
desconhecia,  porque  isso  decorre  de  lei  expressa,  a  natureza 
provisória  e  revogável  dessa  espécie  de  provimento,  cuja 
execução  se  dá  sob  sua  inteira  responsabilidade  e  cuja 
revogação  acarreta  automático  efeito  ex  tunc,  sem  aptidão 
alguma,  consequentemente,  para  conferir  segurança  ou 
estabilidade à situação jurídica a que se refere.  Com efeito,  é 
decorrência  natural  do  regime  das  medidas  cautelares 
antecipatórias  que  a  sua  concessão  se  cumpra  sob  risco  e 
responsabilidade  de  quem  as  requer,  que  a  sua  natureza  é 
precária  e  que a  sua  revogação opera  automáticos  efeitos  ex 
tunc”. 

Já em relação aos segurados que usufruem da desaposentação em 
razão de decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento 
embargado,  reputa-se  legítima  a  modulação  dos  efeitos,  em 
conformidade com os princípios da segurança jurídica e da proteção da 
confiança. A propósito, veja-se o artigo 927 do CPC/2015: 
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“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
[…] 

§3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante 
do  Supremo  Tribunal  Federal  e  dos  tribunais  superiores  ou 
daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver 
modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da 
segurança jurídica.

§  4º  A  modificação  de  enunciado  de  súmula,  de 
jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de 
casos  repetitivos  observará  a  necessidade  de  fundamentação 
adequada e específica, considerando os princípios da segurança 
jurídica, da proteção da confiança e da isonomia”.

Logo, sendo o caso de percepção do benefício com fundamento em 
decisão abarcada pela coisa julgada até a data em que o Plenário fixou a 
tese, necessário se faz excluir os efeitos dessa decisão. Apenas em relação 
a esses beneficiários, deve ser mantida a desaposentação.

Por  fim,  afirma-se  que  o  acórdão  recorrido  foi  omisso  quanto  à 
necessidade de devolução (ou não) dos valores recebidos pelos segurados 
que usufruíram da desaposentação, por meio de decisões  não transitadas 
em julgado – especialmente as fundamentadas na decisão do Superior 
Tribunal  de  Justiça  no  Recurso  Especial  Repetitivo  1334488/SC  (Tema 
563),  que  entendeu  que  os  benefícios  previdenciários  são  direitos 
disponíveis, de forma que não haveria óbice à desaposentação.

No ponto, efetivamente foi omisso o acórdão do Plenário.

A questão  da  necessidade  da  devolução  de  valores  foi  analisada 
somente  pelos  Ministros  vencidos,  que  reputaram  constitucional  a 
desaposentação.  E,  ainda,  discutia-se  a  devolução  no  contexto  de 
reconhecimento  do  direito.  Com  efeito,  os  Juízes  defensores  de  tal 
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corrente  abordaram a  necessidade  (ou  não)  de  restituição  dos  valores 
anteriormente  recebidos,  como  uma  condição  para  que  o  segurado 
pudesse, a partir de então, usufruir da desaposentação.

Todavia, tendo sido declarado constitucional o dispositivo legal que 
proíbe  a  desaposentação  (art.  18,  §  2º,  da  Lei  8213/91),  a  questão  da 
devolução  dos  valores  ganha  contornos  diferentes.  Nesse  caso, 
diversamente do já apontado, a celeuma refere-se à necessidade (ou não) 
de o segurado, que fora beneficiado pela desaposentação ter de devolver 
os  valores  recebidos  a  esse  título,  tendo  em  vista  a  declaração  de 
inconstitucionalidade do instituto. 

Passo  a  enfrentar  a  matéria.  Sr.  Presidente,  diante  da  boa-fé  dos 
beneficiários, bem como da natureza alimentar da aposentadoria, entendo 
desnecessária  a  devolução  dos  valores  recebidos.  Ora,  a  decisão 
paradigmática do STJ que reconheceu o direito à desaposentação data de 
8/5/2013;  logo,  seria  absolutamente  inviável  compelir  o  segurado  a 
devolver os valores que recebeu de boa-fé durante tantos anos. 

Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

“Ementa:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  PREVIDENCIÁRIO.  BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO A MAIOR. DEVOLUÇÃO 
DOS  VALORES  RECEBIDOS  INDEVIDAMENTE  PELO 
SEGURADO  AO  INSS.  ART.  115  DA  LEI  8.213/91. 
IMPOSSILIDADE.  BOA-FÉ.  NATUREZA  ALIMENTAR. 
ALEGAÇÃO DE  VIOLAÇÃO AO  PRINCÍPIO DA RESERVA 
DE  PLENÁRIO.  INOCORRÊNCIA.  MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL.  1.  A  violação  constitucional 
dependente  da  análise  do  malferimento  de  dispositivo 
infraconstitucional encerra violação reflexa e oblíqua, tornando 
inadmissível o recurso extraordinário. 2. O princípio da reserva 
de plenário não resta violado, nas hipóteses em que a norma em 
comento  (art.  115  da  Lei  8.213/91)  não  foi  declarada 
inconstitucional nem teve sua aplicação negada pelo Tribunal a 

8 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1227-418B-77AE-A8A4 e senha F91B-BC6F-DC41-88E4

Supremo Tribunal Federal

RE 381367 ED / RS 

corrente  abordaram a  necessidade  (ou  não)  de  restituição  dos  valores 
anteriormente  recebidos,  como  uma  condição  para  que  o  segurado 
pudesse, a partir de então, usufruir da desaposentação.

Todavia, tendo sido declarado constitucional o dispositivo legal que 
proíbe  a  desaposentação  (art.  18,  §  2º,  da  Lei  8213/91),  a  questão  da 
devolução  dos  valores  ganha  contornos  diferentes.  Nesse  caso, 
diversamente do já apontado, a celeuma refere-se à necessidade (ou não) 
de o segurado, que fora beneficiado pela desaposentação ter de devolver 
os  valores  recebidos  a  esse  título,  tendo  em  vista  a  declaração  de 
inconstitucionalidade do instituto. 

Passo  a  enfrentar  a  matéria.  Sr.  Presidente,  diante  da  boa-fé  dos 
beneficiários, bem como da natureza alimentar da aposentadoria, entendo 
desnecessária  a  devolução  dos  valores  recebidos.  Ora,  a  decisão 
paradigmática do STJ que reconheceu o direito à desaposentação data de 
8/5/2013;  logo,  seria  absolutamente  inviável  compelir  o  segurado  a 
devolver os valores que recebeu de boa-fé durante tantos anos. 

Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

“Ementa:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  PREVIDENCIÁRIO.  BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO A MAIOR. DEVOLUÇÃO 
DOS  VALORES  RECEBIDOS  INDEVIDAMENTE  PELO 
SEGURADO  AO  INSS.  ART.  115  DA  LEI  8.213/91. 
IMPOSSILIDADE.  BOA-FÉ.  NATUREZA  ALIMENTAR. 
ALEGAÇÃO DE  VIOLAÇÃO AO  PRINCÍPIO DA RESERVA 
DE  PLENÁRIO.  INOCORRÊNCIA.  MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL.  1.  A  violação  constitucional 
dependente  da  análise  do  malferimento  de  dispositivo 
infraconstitucional encerra violação reflexa e oblíqua, tornando 
inadmissível o recurso extraordinário. 2. O princípio da reserva 
de plenário não resta violado, nas hipóteses em que a norma em 
comento  (art.  115  da  Lei  8.213/91)  não  foi  declarada 
inconstitucional nem teve sua aplicação negada pelo Tribunal a 

8 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1227-418B-77AE-A8A4 e senha F91B-BC6F-DC41-88E4

Inteiro Teor do Acórdão - Página 36 de 76 631



Voto - MIN. ALEXANDRE DE MORAES

RE 381367 ED / RS 

quo, vale dizer: a controvérsia foi resolvida com a fundamento 
na  interpretação  conferida  pelo  Tribunal  de  origem a  norma 
infraconstitucional  que  disciplina  a  espécie.  Precedentes:  AI 
808.263-AgR,  Primeira  Turma  Rel.  Min.  LUIZ  FUX,  DJe  de 
16.09.2011; Rcl. 6944, Pleno, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 
13.08.2010;  RE  597.467-AgR,  Primeira  Turma,  Rel.  Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI Dje de 15.06.2011 AI 818.260-AgR, 
Segunda Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Dje de 16.05.2011, 
entre  outros.  3.  In  casu,  o  acórdão  recorrido  assentou: 
“PREVIDENCIÁRIO.  APOSENTADORIA  POR  TEMPO  DE 
CONTRIBUIÇÃO.  COBRANÇA  DOS  VALORES  PAGOS 
INDEVIDAMENTE.  CARÁTER  ALIMENTAR  DAS 
PRESTAÇÕES  PREVIDENCIÁRIAS.  1.  Esta  Corte  vem  se 
manifestando no sentido da impossibilidade de repetição dos 
valores  recebidos  de  boa-fé  pelo  segurado,  dado  o  caráter 
alimentar das prestações previdenciárias, sendo relativizadas as 
normas  dos  arts.  115,  II,  da  Lei  nº  8.213/91,  e  154,  §  3º,  do 
Decreto nº 3.048/99. 2. Hipótese em que, diante do princípio da 
irrepetibilidade ou da não-devolução dos alimentos,  deve ser 
afastada a cobrança dos valores recebidos indevidamente pelo 
segurado,  a  título  de  aposentadoria  por  tempo  de 
contribuição.”  4.  Agravo  regimental  desprovido”.  (AI  849529 
AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe. 15/03/2012).

Pelo exposto,  conheço dos Embargos de Declaração para dar-lhes 
provimento parcial, para:

a) acompanhar a proposta de alteração da tese de repercussão geral 
apresentada pelo Ilustre Ministro Relator, nos seguintes termos:

“No  âmbito  do  Regime  Geral  de  Previdência  Social  - 
RGPS,  somente  lei  pode  criar  benefícios  e  vantagens 
previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito 
à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a 
regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.”;
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b)  modular  os  efeitos  do  acórdão  embargado  e  da  tese  de 
repercussão geral, de forma a preservar a desaposentação aos segurados 
que  tiveram  o  direito  reconhecido  por  decisão  judicial  transitada  em 
julgado até 27/10/2016;

c)  declarar a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a 
título de desaposentação até a data deste julgamento.

É como voto.
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Antecipação ao Voto

06/02/2020 PLENÁRIO

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367 RIO GRANDE DO 
SUL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhor Presidente, eu 

vou juntar uma declaração de voto, em que, sem obviamente revolver a 
matéria  que  foi  objeto  de  debate,  eis  que  estamos  aqui  em  sede  de 
embargos de declaração, mas, mantendo-me na linha que também trouxe, 
ainda que incidentalmente, à colação, estou assentando a distinção que 
me  parece  deva  ser  feita  entre  o  fenômeno  da  desaposentação  e  da 
reaposentação. 

Na  tese  em  tema  de  repercussão  geral,  como  Vossa  Excelência 
afirmou,  o eminente Ministro Gilmar Mendes,  no seu voto,  reiterou,  e 
agora  também  foi  objeto  das  manifestações  do  Ministro  Alexandre 
Moraes, se assentou que não há, por hora, previsão legal do direito de 
desaposentação.

A inclusão da reaposentação, de algum modo, parificaria essas duas 
figuras jurídicas que me parecem distintas.

Na  declaração  de  voto,  estou  a  dizer  que  as  razões  que 
fundamentaram a conclusão apresentada, ou seja, esta tese fixada quanto 
à desaposentação, em meu modo de ver, não impede o reconhecimento 
da viabilidade da reaposentação.

Supremo Tribunal Federal
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Voto - MIN. EDSON FACHIN

06/02/2020 PLENÁRIO

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367 RIO GRANDE DO 
SUL

Emb.decl.  no  Recurso  Extraordinário  381.367  Rio  Grande  do  Sul

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
REDATOR DO 
ACÓRDÃO

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES

EMBTE.(S) :LUCIA COSTELLA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) :ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS E OUTRO(A/S)
EMBDO.(A/S) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 
INTDO.(A/S) :CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS-COBAP 
ADV.(A/S) : JOSE IDEMAR RIBEIRO E OUTRO(A/S)

VOTO VOGAL

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN:  Trata-se de embargos 
de declaração opostos em face do acórdão que apreciou o Tema 503 da 
Repercussão Geral, no qual se fixou a seguinte tese: “No âmbito do Regime  
Geral  de  Previdência  Social,  somente  lei  pode  criar  benefícios  e  vantagens  
previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à desaposentação,  
sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991”.

Para  melhor  compreensão  das  alegadas  omissões,  permito-me 
rememorar o caso.

Sob a égide do Tema 503 da Repercussão Geral, foram apreciados 
três feitos, a saber: i) RE 381.367, Relator o Ministro Marco Aurélio; ii) RE 
661.256, Relator o Ministro Roberto Barroso e iii) RE 827.833, também de 
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relatoria do Ministro Roberto Barroso.
O RE 381.367, de Relatoria do Min. Marco Aurélio, foi interposto em 

15.04.2003,  em  data  anterior,  portanto,  à  instituição  da  sistemática  da 
Repercussão Geral.

Foi no RE 661.256, em cuja Relatoria o Min. Roberto Barroso sucedeu 
o Min. Ayres Britto, que a repercussão geral da matéria foi reconhecida. 
Confira-se a ementa:

“CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO.  § 2º  do ART. 
18  DA  LEI  8.213/91.  DESAPOSENTAÇÃO.  RENÚNCIA  A 
BENEFÍCIO  DE  APOSENTADORIA.  UTILIZAÇÃO  DO 
TEMPO  DE  SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO  QUE 
FUNDAMENTOU  A  PRESTAÇÃO  PREVIDENCIÁRIA 
ORIGINÁRIA.  OBTENÇÃO  DE  BENEFÍCIO  MAIS 
VANTAJOSO. MATÉRIA EM DISCUSSÃO NO RE 381.367, DA 
RELATORIA DO MINISTRO MARCO AURÉLIO. PRESENÇA 
DA  REPERCUSSÃO  GERAL  DA  QUESTÃO 
CONSTITUCIONAL DISCUTIDA.  Possui  repercussão geral  a 
questão  constitucional  alusiva  à  possibilidade  de  renúncia  a 
benefício  de  aposentadoria,  com  a  utilização  do  tempo  se 
serviço/contribuição  que  fundamentou  a  prestação 
previdenciária  originária  para  a  obtenção  de  benefício  mais 
vantajoso”. (RE 661256 RG, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 
17.11.2011, Dje de 25.04.2012).

O  RE  827.833  foi  distribuído  por  prevenção  ao  Ministro  Roberto 
Barroso  por  tratar  do  mesmo  tema,  conforme  decisão  exarada  em 
14.08.2014, pelo então Presidente Min. Ricardo Lewandowski: 

“Considerando  que  a  matéria  discutida  nos  autos  está  
relacionada  àquela  debatida  no  Tema  503  da  repercussão  geral,  
distribua-se este recurso extraordinário por prevenção para o Ministro  
Roberto Barroso, nos termos do art. 325-A do RISTF.” 

No acórdão embargado,  o  Min.  Roberto  Barroso  explicitou que a 
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afetação do RE 827.833 ao Tema 503 se deu para evitar que a matéria de 
fundo  deixasse  de  ser  apreciada  por  questões  de  ordem  formal, 
relacionadas  à  cláusula  de  reserva  de  plenário.  Consta  do  voto  então 
proferido por Sua Excelência:

“Em rigor, na linha do raciocínio que será desenvolvido ao 
longo do voto, entendo que a controvérsia se origina de uma 
deficiência  na  legislação  que  rege  a  matéria,  que  deixa  de 
equacionar – de forma compatível com a ordem constitucional – 
a  situação  dos  aposentados  que  retornam  ao  mercado  de 
trabalho e efetuam novas contribuições obrigatórias ao RGPS. 
Essa  insuficiência  da  Lei  nº  8.213/1991  não  decorre  de  uma 
suposta invalidade do art. 18, § 2º, mas da falta de dispositivos 
específicos sobre o tema. Diante disso, os tribunais de origem 
extraíram  a  solução  que  entenderam  correta  do  sistema  em 
vigor, inclusive das diretrizes constitucionais pertinentes. Esta 
operação,  como  se  sabe,  independe  da  chamada  reserva  de  
plenário. 

De toda forma, a fim de evitar que este Tribunal deixe de 
poder  apreciar  a  matéria  de  fundo  por  dúvidas  de  ordem 
formal, requisitei a subida de outro recurso extraordinário (RE 
827.833) que versa sobre a mesma questão, com ressalva de que 
o  órgão  a  quo considerou  necessário  pronunciar  a 
inconstitucionalidade do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, na 
linha do que alega o Ministério Público. E o fez observando a 
reserva de plenário.”

O substrato fático que deu ensejo ao RE 827.833, contudo, é distinto 
das hipóteses analisadas nos outros dois feitos – RE 381.367 e 661.256. No 
RE  381.367,  as  autoras  do  pedido  inicial  alegaram  que,  embora 
aposentadas em novembro de 1994, junho de 1994, abril de 1997 e agosto 
de 1995,  permaneceram em atividade e que,  portanto,  teriam direito a 
novos  benefícios,  para  cujo  cálculo  deveria  ser  considerado  o 
recolhimento das contribuições previdenciárias vertidas após a primeira 
jubilação.

3 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B3DC-6E7A-6BB7-4549 e senha B93A-FFE1-6188-5910

Supremo Tribunal Federal

RE 381367 ED / RS 

afetação do RE 827.833 ao Tema 503 se deu para evitar que a matéria de 
fundo  deixasse  de  ser  apreciada  por  questões  de  ordem  formal, 
relacionadas  à  cláusula  de  reserva  de  plenário.  Consta  do  voto  então 
proferido por Sua Excelência:

“Em rigor, na linha do raciocínio que será desenvolvido ao 
longo do voto, entendo que a controvérsia se origina de uma 
deficiência  na  legislação  que  rege  a  matéria,  que  deixa  de 
equacionar – de forma compatível com a ordem constitucional – 
a  situação  dos  aposentados  que  retornam  ao  mercado  de 
trabalho e efetuam novas contribuições obrigatórias ao RGPS. 
Essa  insuficiência  da  Lei  nº  8.213/1991  não  decorre  de  uma 
suposta invalidade do art. 18, § 2º, mas da falta de dispositivos 
específicos sobre o tema. Diante disso, os tribunais de origem 
extraíram  a  solução  que  entenderam  correta  do  sistema  em 
vigor, inclusive das diretrizes constitucionais pertinentes. Esta 
operação,  como  se  sabe,  independe  da  chamada  reserva  de  
plenário. 

De toda forma, a fim de evitar que este Tribunal deixe de 
poder  apreciar  a  matéria  de  fundo  por  dúvidas  de  ordem 
formal, requisitei a subida de outro recurso extraordinário (RE 
827.833) que versa sobre a mesma questão, com ressalva de que 
o  órgão  a  quo considerou  necessário  pronunciar  a 
inconstitucionalidade do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, na 
linha do que alega o Ministério Público. E o fez observando a 
reserva de plenário.”

O substrato fático que deu ensejo ao RE 827.833, contudo, é distinto 
das hipóteses analisadas nos outros dois feitos – RE 381.367 e 661.256. No 
RE  381.367,  as  autoras  do  pedido  inicial  alegaram  que,  embora 
aposentadas em novembro de 1994, junho de 1994, abril de 1997 e agosto 
de 1995,  permaneceram em atividade e que,  portanto,  teriam direito a 
novos  benefícios,  para  cujo  cálculo  deveria  ser  considerado  o 
recolhimento das contribuições previdenciárias vertidas após a primeira 
jubilação.

3 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B3DC-6E7A-6BB7-4549 e senha B93A-FFE1-6188-5910

Inteiro Teor do Acórdão - Página 42 de 76 637



Voto - MIN. EDSON FACHIN

RE 381367 ED / RS 

De  igual  maneira,  no  RE  661.256,  o  autor  do  pedido  inicial 
argumentou que, após deferimento de aposentadoria especial em outubro 
de  1993,  quando  contava  27  (vinte  e  sete)  anos  de  contribuição, 
permaneceu  trabalhando  e  vertendo  as  correspondentes  contribuições. 
Em 2006, pretendeu ver seu benefício cessado e requereu a concessão de 
nova aposentadoria, pedido atendido pelo TRF da 4ª Região, mediante a 
devolução  dos  valores  recebidos  em  decorrência  do  gozo  do  antigo 
benefício. 

No terceiro feito em análise, RE 827.833, contudo, a hipótese é outra. 
Obtida aposentadoria por tempo de contribuição, considerando o período 
de labor exercido entre 01.03.1957 a 22.12.1982, a autora voltou a trabalhar 
no lapso decorrido entre 16.06.1991 a 02.07.2008. Seu pedido refere-se à 
concessão  de  aposentadoria  por  idade,  considerado  tão  somente o 
segundo período contributivo,  de  17  (dezessete)  anos,  decorrido  entre 
1991 e 2008. Discute-se, portanto, a possibilidade de renúncia ao benefício 
de aposentadoria por tempo de contribuição, para concessão de benefício 
mais vantajoso, havendo a autora implementado, de forma independente, 
os requisitos de ambas as prestações. 

Neste caso, após sentença de improcedência, o TRF4 julgou apelação 
e suscitou incidente de arguição de inconstitucionalidade do § 2º do art. 
18  da  Lei  n.º  8.213/91.  Tal  dispositivo,  cuja  constitucionalidade  esta 
Suprema  Corte  reconheceu  quando  da  apreciação  do  Tema  503, 
determina que aos aposentados que voltarem à atividade serão devidos 
apenas  o  benefício  de  salário-família  e  o  serviço  de  reabilitação 
profissional. 

Verifica-se,  portanto,  que,  diferente  do  STF,  o  TRF  da  4ª  Região 
concluiu  pela  inconstitucionalidade  sem redução  de  texto,  para  que  a 
aplicação do § 2º do art. 18 da Lei n.º 8.213/91 “seja excluída nos casos em  
que  o  segurado,  desprezadas  as  contribuições  anteriores,  implementa  
integralmente  os  requisitos  para  a  obtenção  de  nova  aposentadoria  após  a  
primeira inativação”. 

A distinção entre as duas hipóteses foi gizada no voto proferido pela 
Ministra Rosa Weber, como se vê:
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“a reaposentação não decorre, a rigor, da desaposentação, como  
concebida pelos estudiosos. Isso porque essa depende da consideração  
do  cômputo  dos  períodos  de  contribuição  anterior  e  posterior  à  
jubilação  objeto  de  renúncia  –  sem  o  qual  as  exigências  para  a  
concessão de um novo benefício não são atendidas – enquanto aquela  
independe  do  cômputo  das  contribuições  e  do  tempo  anterior  à  
aposentação. Em outras palavras, na reaposentação apenas o período  
ulterior à aposentação é suficiente, por si só, ao preenchimento dos  
requisitos estabelecidos pela norma previdenciária para a outorga de  
benefício mais proveitoso. Essa a situação do RE 827833/SC, em que a  
autora  da  ação,  depois  de  aposentada  por  tempo  de  
serviço/contribuição em decorrência da prestação de serviços por mais  
de 30 anos, retornou ao trabalho e nele permaneceu por mais de 15  
anos, implementando os requisitos para a aposentadoria por idade, já  
que tinha à época mais de 60 anos”. (…) Situação diversa é o que  
ocorre, cumpre dizer, na reaposentação – hipótese do RE 827833 -, em  
que  a  segurada  pretende  a  substituição  da  sua  aposentadoria  por  
tempo de contribuição por uma aposentadoria por idade, implicando,  
aí sim, um novo vínculo com a Previdência. A jurisprudência desta  
Corte  já  pacificou  o  entendimento  de  que  se  aplicam  as  normas  
previdenciárias  vigentes  ao  tempo  da  reunião  dos  requisitos  de  
passagem para a inatividade. A incidência das regras em vigor à época  
da aposentação, contudo, importaria em hipóteses como a debatida, no  
esvaziamento  do  próprio  direito  ao  tempo  de  contribuição,  não  
obstante  reconhecido  esse  ante  o  plexo  de  normas  jurídicas  que  o  
asseguram.  Para,  então,  não  inviabilizar  o  direito  fundamental  à  
previdência social e ao tempo de contribuição, razoável a autorização  
de  recálculo  da  mensalidade  com  base  no  artigo  29,  §  7º,  da  Lei  
8.213/91,  aferindo-se  a  variável  tempo  de  contribuição  na  
oportunidade em que completado o segundo período contributivo e as  
demais  variáveis,  idade  e  expectativa de  sobrevida do segurado,  no  
momento determinado por essa lei, a saber, aquele em que firmado o  
ato concessório – único em tais casos – do benefício previdenciário.”

 
A Ministra Rosa Weber analisou as duas hipóteses em discussão:  a) 
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desaposentação, assim entendida como a renúncia ao primeiro benefício 
de aposentadoria para requerimento de um segundo, para cuja concessão 
o cálculo considerará não apenas o tempo de contribuição da primeira 
aposentadoria,  como  também  o  lapso  em  que,  após  a  inativação,  o 
segurado  permaneceu  em  atividade;  b) reaposentação:  compreendida 
como a situação em que o segurado renuncia ao benefício concedido para 
requerer  nova  aposentadoria,  de  espécie  distinta,  cujos  requisitos 
cumpriu  de  maneira  independente  daqueles  considerados  para  o 
deferimento da primeira.

Os embargos de declaração apontam a distinção da hipótese contida 
no RE 827.833, ou seja, de reaposentação, e os outros dois casos, que se 
referem à desaposentação. 

Houve oposição de 06 (seis) embargos de declaração nos três casos 
em tela, a saber:

1. No RE 381.367 foram opostos embargos pelas autoras (eDOC 103), 
nos quais se alega que o acórdão foi omisso quanto à possibilidade de 
renúncia ao recebimento do benefício de aposentadoria. Argumenta-se, 
ainda, no sentido de uma segunda omissão, referente à modulação dos 
efeitos da decisão – como ficariam, diante da tese fixada no Tema 503 da 
RG, a situação dos segurados que tiveram a desaposentação autorizada, 
seja em sede de antecipação de tutela, em sentença, em recurso ou em 
decisão já transitada em julgado. Por fim, haveria uma terceira omissão, 
referente  à  irrepetibilidade  dos  valores  recebidos  nos  casos  em que  a 
desaposentação foi autorizada.

2. No  RE  661.256  o  IBDP  –  Instituto  Brasileiro  de  Direito 
Previdenciário  (eDOC  166)  opôs  declaratórios.  Aduz-se  que  houve 
omissão quanto ao direito de renúncia ao benefício. Requer-se, assim, que 
esta Corte esclareça se não analisou o instituto da renúncia por considerá-
lo  matéria  infraconstitucional  ou  porque  houve  efetivamente  omissão. 
Argumenta-se  que,  no  RE  827.833,  a  segurada  cumpre  a  carência  e  a 
idade mínima para deferimento do benefício pleiteado e que esse novo 
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benefício utilizará apenas os períodos contribuídos após a concessão da 
primeira aposentadoria, sendo, portanto, independente do benefício que 
se busca cancelar.

3. Ainda no RE 661.256, houve a oposição de Segundos Embargos de 
declaração  (eDOC  168),  pela  COBAP  –  Confederação  Brasileira  de 
Aposentados e Pensionistas.  Argumenta-se que o pedido postulado no 
RE  827.833/SC  não  pode  ser  confundido  com  desaposentação,  pois  o 
recorrente  não  pretende  computar  no  cálculo  do  novo  benefício  as 
contribuições  já  computadas  no  benefício  anterior.  Suscita,  ainda,  ter 
havido omissão quanto à possibilidade, ou não, de repetição dos valores 
auferidos  pelos  beneficiários  por  meio  de  decisão  que  concede  a 
antecipação da tutela. Por fim, ressalta a necessidade de atribuir efeitos ex  
nunc ao  decisum proferido  quanto  à  inexistência  de  direito  à 
desaposentação, requerendo seja declarada a impossibilidade de ajuizar 
ação rescisória no intuito de desconstituir sentença transitada em julgado 
na qual a referida prerrogativa já tenha sido deferida.

4.  No  RE  827.833,  o  IBDP  –  Instituto  Brasileiro  de  Direito 
Previdenciário  (eDOC  39)  também  opôs  embargos  alegando  omissão 
quanto ao direito de renúncia ao benefício requerendo esclarecimento se 
o  STF  não  analisou  o  instituto  da  renúncia  por  considerá-lo  matéria 
infraconstitucional  ou  porque  houve  efetivamente  omissão  que  agora 
merece preenchimento. Também apontou que no RE 827.833 a segurada 
cumpre a carência e a idade mínima para o benefício pleiteado e que esse 
novo benefício utilizará apenas os períodos contribuídos após a concessão 
da primeira aposentadoria, sendo, portanto,  independente do benefício 
que se busca cancelar.

5. Ainda  no  RE  827.833,  a  COBAP –  Confederação  Brasileira  de 
Aposentados e pensionistas opôs embargos idênticos aos apresentados no 
RE 661.256 (eDOC 41), mencionados no item 3.
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6. Por  fim,  no  RE  827.833  houve  oposição  de  embargos  pela 
autora/recorrente (eDOC 44). Pleiteou seja suprida omissão em relação à 
hipótese fática que dá suporte a seu pedido, já que entende ser distinta da 
tese da desaposentação. Requereu, ainda, modulação de efeitos, para que 
a decisão do STF tenha eficácia  ex nunc,  garantindo-se,  desta forma,  o 
direito  dos  segurados  de  percepção  de  uma  nova  aposentadoria 
(desaposentação), caso tenham obtido decisão judicial favorável até a data 
de publicação do acórdão do STF.

Razão parcial assiste aos embargantes. De fato, como se verifica da 
fundamentação  supra, a hipótese fática contida no RE 827.833 é distinta 
daquela  que  foi  objeto  da  tese  fixada  na  apreciação  do  Tema  503  da 
Repercussão  Geral.  Embora  a  distinção  tenha  sido  objeto  do  voto  da 
Ministra Rosa Weber e dos debates que compuseram o acórdão, houve 
omissão na fixação de tese,  cujo teor reproduzo: “No âmbito do Regime  
Geral  de  Previdência  Social,  somente  lei  pode  criar  benefícios  e  vantagens  
previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à desaposentação,  
sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991”.

Verifica-se, portanto, que a tese assentou que somente lei pode criar 
benefícios  e  vantagens  previdenciárias,  de  modo  que,  à  míngua  de 
previsão  legal,  não  haveria  possibilidade  de  desaposentação.  Ressalto 
que, para fins de aplicação da tese, deve a desaposentação ser entendida 
como a renúncia à aposentadoria vigente, seguida da aquisição de um 
novo benefício, em condições mais vantajosas, aproveitando-se, para fins 
da  segunda  concessão,  da  totalidade  do  período  contributivo  do 
segurado.

Há omissão quanto à reaposentação, objeto do RE 827.833, que deve 
ser suprida no bojo dos presentes embargos. A reaposentação deve ser 
entendida como a renúncia  a  um primeiro benefício  de aposentadoria 
concedido, para fins de aquisição de uma segunda aposentadoria, mais 
vantajosa,  para  cuja  concessão  o  segurado  reuniu  todos  os  requisitos 
legais,  independente  dos  períodos  contributivos  considerados  para  o 
deferimento da primeira. 
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Consigno, ademais, que, embora a decisão de afetação ao Tema 503 
tenha sido proferida, no bojo do RE 827.833, em 14.08.2014 e contra ela os 
recorrentes não tenham se insurgido, não houve preclusão, na medida em 
que  o  tema  da  renúncia  ao  benefício  de  aposentadoria  foi  objeto  da 
decisão que concluiu pela repercussão geral da matéria,  como se pode 
depreender da respectiva ementa:

“CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO.  § 2º  do ART. 
18  DA  LEI  8.213/91.  DESAPOSENTAÇÃO.  RENÚNCIA  A 
BENEFÍCIO  DE  APOSENTADORIA.  UTILIZAÇÃO  DO 
TEMPO  DE  SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO  QUE 
FUNDAMENTOU  A  PRESTAÇÃO  PREVIDENCIÁRIA 
ORIGINÁRIA.  OBTENÇÃO  DE  BENEFÍCIO  MAIS 
VANTAJOSO. MATÉRIA EM DISCUSSÃO NO RE 381.367, DA 
RELATORIA DO MINISTRO MARCO AURÉLIO. PRESENÇA 
DA  REPERCUSSÃO  GERAL  DA  QUESTÃO 
CONSTITUCIONAL DISCUTIDA.  Possui  repercussão geral  a 
questão  constitucional  alusiva  à  possibilidade  de  renúncia  a 
benefício  de  aposentadoria,  com  a  utilização  do  tempo  de 
serviço/contribuição  que  fundamentou  a  prestação 
previdenciária  originária  para  a  obtenção  de  benefício  mais 
vantajoso”. (RE 661256 RG, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 
17.11.2011, Dje de 25.04.2012). Grifos nossos.

O interesse recursal,  para fins dos aclaratórios,  portanto,  somente 
exsurge com a prolação do acórdão de mérito.  Reconheço,  portanto,  a 
omissão em relação ao tema da reaposentação, a qual cumpre suprir.

No  voto  que  proferi  por  ocasião  do  julgamento  de  mérito, 
manifestei-me pela impossibilidade de desaposentação diante do óbice da 
reserva de lei formal. Assentei que o Poder Judiciário não pode conceder 
majoração de benefício previdenciário sem previsão em lei.  Reconheci, 
ainda, a constitucionalidade da previsão contida no § 2º do art. 18 da Lei 
n.º  8.213/91,  no sentido de que outro benefício não seria concedido ao 
aposentado  que  retornasse  às  atividades  laborativas  além  do  salário-
família e da reabilitação profissional. Consignei que tal interpretação não 
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trazia  prejuízo  ao  trabalhador,  cuja  proteção  estaria  devidamente 
conformada a partir da concessão da primeira aposentadoria.  Ressaltei 
que alterar tal panorama demandaria lei formal. As razões para vedação à 
desaposentação, na compreensão que firmei e que se sagrou majoritária, 
encontram,  ademais,  amparo  no  princípio  da  solidariedade,  já  que  a 
Constituição prevê, expressamente, que o financiamento da Seguridade 
Social incumbe a toda a sociedade (art. 195, caput, CRFB).

As  razões  que  fundamentaram  a  conclusão  apresentada  não 
impedem o reconhecimento da viabilidade de reaposentação.  Diferente 
da desaposentação, na hipótese não há inovação à míngua de previsão 
legal,  já  que  ambos  os  benefícios  estão  previstos  em  lei:  trata-se  de 
modalidades  distintas  de  aposentadoria.  O  segurado  deve  cumprir  os 
todos  requisitos  necessários  para  concessão  da  aposentadoria 
subsequente,  inclusive  períodos  de  carência,  independentemente  da 
contagem do tempo de contribuição verificado para a primeira concessão. 
O  segurado  também  contribui,  de  maneira  desvinculada,  para  a 
concessão  de  cada um dos  benefícios  –  o  que respeita  o  princípio  da 
solidariedade e da prévia fonte de custeio (art. 195, caput e § 5º, CRFB). 

Assim, conheço dos embargos de declaração e,  no ponto,  supro a 
omissão, com efeitos infringentes, de modo a assentar a possibilidade de 
reaposentação,  assim  entendida  como  a  renúncia  a  benefício 
previdenciário  de  aposentadoria  para  concessão  de  segunda 
aposentadoria, quando os requisitos de ambas as prestações tenham sido 
preenchidos pelo segurado de forma independente, inclusive períodos de 
carência, sem contagem do mesmo período de contribuição para ambos 
os benefícios. 

Quanto  à  modulação  de  efeitos,  não  há  omissão  a  verificar.  A 
desaposentação eventualmente deferida será ou não mantida a depender 
do  status processual  de  cada  caso,  respeitadas  as  garantias 
constitucionais, o direito adquirido, a coisa julgada, bem como a presença 
ou não de efeito suspensivo dos recursos pendentes.

Por  fim,  em relação  à  eventual  restituição  de  valores  percebidos, 
entendo  que,  por  haverem sido  recebidos  de  boa-fé,  com amparo  em 
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decisões judiciais, tratam-se de verbas irrepetíveis.
Ante  o  exposto,  respeitando  compreensão  diversa,  dou  parcial 

provimento aos embargos de declaração, para suprir a omissão referente 
à  reaposentação,  reconhecendo  tal  possibilidade,  desde  que  sejam 
cumpridos  os  requisitos  para  a  concessão  de  ambos  os  benefícios  de 
aposentadoria  de  forma  independente.  Rejeito  os  embargos  quanto  à 
modulação  de  efeitos  e  assento  a  irrepetibilidade  de  valores 
eventualmente recebidos com amparo em decisões judiciais autorizativas 
de desaposentação, com amparo na boa-fé, desde a data de conclusão do 
julgamento. 

É como voto. 
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Voto - MIN. ROBERTO BARROSO

06/02/2020 PLENÁRIO

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367 RIO GRANDE DO 
SUL

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, 
como é notório, eu votei vencido essa questão no debate. 

A minha  compreensão  era  a  de  que  quem  houvesse  contribuído 
posteriormente à aposentadoria teria direito à reaposentação, descontado 
aquilo  que  houvesse  recebido  ao  longo  do  período.  Até  propus  uma 
fórmula em harmonia com o próprio Ministério da Previdência, mas, a 
verdade, é que não prevaleceu o meu entendimento e, sim, o de Vossa 
Excelência.

Eu precisei sair para atender uma emergência e ouvi rapidamente o 
que disse o Ministro Alexandre de Moraes. Sua Excelência excepciona os 
casos já transitados em julgado, e a tese não faz essa exceção.

Eu sei que em matéria tributária, sob a condução do nosso querido e 
saudoso  Ministro  Teori,  nós  passamos  a  entender  que  a  mudança  de 
jurisprudência  evidentemente  não  afetava  para  trás,  mas  afetava  para 
frente, mesmo diante das situações transitadas em julgado.

Aqui,  porém,  eu  devo  confessar  que  tenho  mais  conforto  em 
respeitar  as  situações  já  transitadas  em  julgado.  De  modo  que  eu 
concordo com a tese, porém faria esse acréscimo de respeitar as situações 
já transitadas em julgado.
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Voto - MIN. ROSA WEBER

06/02/2020 PLENÁRIO

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367 RIO GRANDE DO 
SUL

VOTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Senhor  Presidente,  eu 
também fiquei vencida junto com o Ministro Luís Roberto. Entendo que o 
Plenário  enfrentou  a  questão  de  uma  maneira  majoritária,  que  foi 
consagrada no acórdão lavrado por Vossa Excelência. Mas eu fiquei com 
a  seguinte  dúvida:  Vossa  Excelência  disse  que,  com  relação  ao  voto 
enviado, fez uma pequena alteração na tese. É isso?

O  SENHOR  MINISTRO  DIAS  TOFFOLI  (PRESIDENTE  E 
RELATOR):

Só  para  colocar  também  a  hipótese  de  reaposentação,  além  da 
desaposentação.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Certo. Então, é exatamente 
nos termos que eu estou trazendo.

O  SENHOR  MINISTRO  DIAS  TOFFOLI  (PRESIDENTE  E 
RELATOR):

E foi debatida a reaposentação nos votos majoritários.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Exatamente, porque a tese 

ficaria: "... legal do direito à desaposentação e à reaposentação..."?
O  SENHOR  MINISTRO  DIAS  TOFFOLI  (PRESIDENTE  E 

RELATOR):
Ou à reaposentação.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Perfeito. Especificamente 

quanto  à  divergência  aberta  pelo  Ministro  Alexandre  de  Moraes,  eu 
acompanho Sua Excelência e pergunto se não haveria, na linha do que 
decidimos há pouco, quando fiquei vencida, eram segundos embargos de 
declaração,  aquele  tema  relativo  aos  quintos,  de  preservar  o 
reconhecimento da autoridade da coisa julgada, seria em última análise.

A pergunta que faço é se nós vamos fixar qual seria a data. A coisa 
julgada é formada até quando? Até a data da publicação daquela ata de 
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Voto - MIN. ROSA WEBER

RE 381367 ED / RS 

julgamento? Que foi 04/11/2016? Se é esta data, só pergunto se nós, se o 
caso de haver esta definição, e, em sendo o caso, eu definiria como a data 
daquele julgamento. Foi 04/11/2016.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ministra Rosa, 
exatamente, na minha ideia, é a data do julgamento.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Perfeito.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Mas,  data  

venia,  em  primeiro  lugar,  eu  ouso  dizer  que,  em  matéria  de  direitos 
individuais, a interpretação tem que ser sempre ampliativa. Em segundo 
lugar, também, com o devido respeito, eu entendo que o julgamento não 
terminou, porque os embargos estão sendo julgados. Então, eu penso que, 
a prevalecer a posição do Ministro Alexandre de Moraes, com a qual eu, 
desde logo,  concordo, eu acho que temos que ter uma interpretação a 
mais abrangente possível.

E  lembro,  também,  Ministra  Rosa  Weber,  aproveitando,  com  a 
permissão do eminente Presidente,  eu aqui  estou consultando o Tema 
395, que resultou do julgamento do leading case no RE 638.115, a questão 
da  incorporação  dos  quintos  decorrentes  do  exercício  de  funções 
comissionadas  ou  gratificadas.  Vossa  Excelência  está  fazendo  alusão  a 
isso.  E  essa  compreensão,  que  agora  está  sendo  adotada,  foi  também 
placitada, naquele momento, e eu me lembro que levantei uma questão, 
que apenas não prevaleceu em função da adoção do voto médio, que seria 
o  reconhecimento  também  do  benefício  para  aqueles  que  o  tinham 
reconhecido  por  decisão  administrativa  também,  não  apenas  por  uma 
liminar judicial, em razão da isonomia.

Então,  eu  penso  que,  eventualmente,  nós  poderíamos  caminhar 
também no sentido de dizer não apenas aqueles que foram beneficiados 
por liminares, mas também aqueles que, por alguma razão, não sei se é o 
caso, também tenham sido beneficiados por uma decisão administrativa, 
tendo em conta a jurisprudência absolutamente pacífica,  que imperava 
então, que reconhecia esse benefício.

O  SENHOR  MINISTRO  DIAS  TOFFOLI  (PRESIDENTE  E 
RELATOR):

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C50E-59D4-B54A-3C65 e senha AF48-E942-D774-5F2F

Supremo Tribunal Federal

RE 381367 ED / RS 

julgamento? Que foi 04/11/2016? Se é esta data, só pergunto se nós, se o 
caso de haver esta definição, e, em sendo o caso, eu definiria como a data 
daquele julgamento. Foi 04/11/2016.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ministra Rosa, 
exatamente, na minha ideia, é a data do julgamento.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Perfeito.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Mas,  data  

venia,  em  primeiro  lugar,  eu  ouso  dizer  que,  em  matéria  de  direitos 
individuais, a interpretação tem que ser sempre ampliativa. Em segundo 
lugar, também, com o devido respeito, eu entendo que o julgamento não 
terminou, porque os embargos estão sendo julgados. Então, eu penso que, 
a prevalecer a posição do Ministro Alexandre de Moraes, com a qual eu, 
desde logo,  concordo, eu acho que temos que ter uma interpretação a 
mais abrangente possível.

E  lembro,  também,  Ministra  Rosa  Weber,  aproveitando,  com  a 
permissão do eminente Presidente,  eu aqui  estou consultando o Tema 
395, que resultou do julgamento do leading case no RE 638.115, a questão 
da  incorporação  dos  quintos  decorrentes  do  exercício  de  funções 
comissionadas  ou  gratificadas.  Vossa  Excelência  está  fazendo  alusão  a 
isso.  E  essa  compreensão,  que  agora  está  sendo  adotada,  foi  também 
placitada, naquele momento, e eu me lembro que levantei uma questão, 
que apenas não prevaleceu em função da adoção do voto médio, que seria 
o  reconhecimento  também  do  benefício  para  aqueles  que  o  tinham 
reconhecido  por  decisão  administrativa  também,  não  apenas  por  uma 
liminar judicial, em razão da isonomia.

Então,  eu  penso  que,  eventualmente,  nós  poderíamos  caminhar 
também no sentido de dizer não apenas aqueles que foram beneficiados 
por liminares, mas também aqueles que, por alguma razão, não sei se é o 
caso, também tenham sido beneficiados por uma decisão administrativa, 
tendo em conta a jurisprudência absolutamente pacífica,  que imperava 
então, que reconhecia esse benefício.

O  SENHOR  MINISTRO  DIAS  TOFFOLI  (PRESIDENTE  E 
RELATOR):

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C50E-59D4-B54A-3C65 e senha AF48-E942-D774-5F2F

Inteiro Teor do Acórdão - Página 53 de 76 648



Voto - MIN. ROSA WEBER

RE 381367 ED / RS 

Só que esse tema não foi debatido.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Mas, em 

sede de embargos, nós podemos, talvez, imaginar isso.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Eu até não fechei questão, 

Ministro  Ricardo  Lewandowski.  Eu  disse  que  eu  entendo  que,  a 
prevalecer a divergência aberta pelo Ministro Alexandre de Moraes, com 
a qual eu comungo e a trouxe, se não seria o caso de nós fixarmos a data 
da formação da coisa julgada para evitar novos questionamentos. E que, 
se se entendesse que sim, a minha compreensão seria no sentido daquela 
data, mas não tenho nenhuma dificuldade.

O  SENHOR  MINISTRO  DIAS  TOFFOLI  (PRESIDENTE  E 
RELATOR):

A prevalecer  a  posição  do  Ministro  Alexandre  de  Moraes,  nós 
debateríamos essa segunda questão. Então, vamos por partes.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Isso. Então, na verdade, 
estou acompanhando Vossa Excelência, mas...

O  SENHOR  MINISTRO  DIAS  TOFFOLI  (PRESIDENTE  E 
RELATOR):

Com o acréscimo do Ministro Alexandre de Moraes.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Isso.
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Voto - MIN. LUIZ FUX

06/02/2020 PLENÁRIO

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367 RIO GRANDE DO 
SUL

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX  -  Senhor  Presidente,  egrégia 
Corte, ilustre Representante do Ministério Público, senhores advogados. 

Senhor  Presidente,  eu  acompanho integralmente  o  voto  de  Vossa 
Excelência por algumas razões. Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal 
Federal entendeu que a desaposentação é inconstitucional. Em segundo 
lugar, nós estamos em sede de embargos de declaração e, pelo que eu 
pude  colher  de  todos  os  votos,  tanto  abordou-se  a  questão  da 
desaposentação quanto da reaposentação. 

Em  terceiro  lugar,  se  o  Supremo  Tribunal  Federal  declarou 
inconstitucional a desaposentação, nós temos hoje uma jurisprudência no 
sentido  de  que  cabe  a  impugnação  a  posteriori da  coisa  julgada 
inconstitucional,  porque,  se  a  sentença  se  firmou  com  base  no 
entendimento  de  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  entendeu  ser 
inconstitucional, ela não pode ser efetivada. Isto está hoje muito expresso 
no  Código  de  que  pode  haver  impugnação  no  processo  de  execução 
daquilo  que  fora  considerado  inconstitucional  no  processo  de 
conhecimento. 

E,  em  último  lugar,  um  argumento  interdisciplinar,  que  a  nossa 
Previdência Social não podia estar mais falida do que está e não comporta 
estes institutos, nem o da reaposentação, nem o da desaposentação. 

Como nós estamos em base de embargos de declaração e não houve 
nenhuma dessas opções, eu fico com o voto de Vossa Excelência, que faz 
esta modulação para não pagar aquilo que foi recebido.

Supremo Tribunal Federal
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Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA

06/02/2020 PLENÁRIO

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367 RIO GRANDE DO 
SUL

VOTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
eu  estou  acompanhando o  Ministro  Alexandre,  porque  o  que ele  está 
estendendo é em respeito exatamente à coisa julgada, como foi realçado 
nos votos que o acompanharam. 

Ou seja, é um acréscimo, como afirmou Vossa Excelência, entretanto, 
para observar um princípio constitucional.  Por esta razão, eu acho que 
espanca  qualquer  dúvida  nestes  embargos,  e,  principalmente, 
resguardam-se  a  norma  constitucional  e  a  própria  jurisprudência  do 
Supremo. 

Estou  votando,  portanto,  Senhor  Presidente,  no  sentido  do 
acolhimento parcial, mas nos termos finais do Ministro Alexandre. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A65F-F3D3-88A8-04BA e senha B9A1-77E0-0A46-848F

Supremo Tribunal Federal

06/02/2020 PLENÁRIO

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367 RIO GRANDE DO 
SUL

VOTO
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Voto - MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

06/02/2020 PLENÁRIO

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367 RIO GRANDE DO 
SUL

V O T O

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI - 
Presidente, eu acompanho Vossa Excelência.

Entendo  que  não  cabe,  em  sede  de  embargos  declaratórios,  nem 
discussão da causa. A matéria está vencida. 

Mas,  no  aspecto  que  foi  levantado  pelo  Ministro  Alexandre  de 
Moraes, devo dizer que eu o acompanho integralmente, em homenagem 
ao  Princípio  da  Segurança  Jurídica.  Se,  por  um  lado,  o  instituto 
Previdência Social, no Brasil, está passando por dificuldades, eu vejo que 
o  Correio  Braziliense  de  hoje  traz  uma notícia  também impactante  no 
sentido  de  dizer  que  os  empréstimos  consignados  tomados  pelos 
servidores públicos brasileiros atingem 42,08 bilhões, de janeiro a abril 
deste ano, ante a cifra de 30,12 bilhões do mesmo período do ano de 2018. 
E que há um enorme número de inadimplência ou de inadimplentes.

Portanto, se nós, numa decisão, porventura, que vai ser tomada pelo 
que  se  está  desenhando,  pelo  encaminhamento  das  votações, 
determinássemos a devolução desses valores recebidos, que agora foram 
considerados inconstitucionais em função desse instituto que o Supremo 
acaba de derrubar, nós causaríamos uma verdadeira hecatombe no seio 
do funcionalismo brasileiro.

Então,  eu  acompanho  Vossa  Excelência  com  o  adendo  feito  pelo 
Ministro Alexandre de Moraes.
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Esclarecimento

06/02/2020 PLENÁRIO

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367 RIO GRANDE DO 
SUL

ESCLARECIMENTO

O  SENHOR  MINISTRO  DIAS  TOFFOLI  (PRESIDENTE  E 
RELATOR):

Antes de proclamar o resultado,  exponho minha compreensão da 
votação: são cinco votos no sentido da proposição do Ministro Alexandre, 
que é uma posição intermediária entre a do Ministro Luiz Edson Fachin, 
mais ampla,  e  outra mais restritiva - minha,  do Ministro Gilmar e  do 
Ministro  Luiz  Fux  -,  além  de  uma  anterior,  ainda  mais  restritiva,  do 
Ministro Marco Aurélio. O voto do Ministro Alexandre de Moraes, que 
foi acompanhado por quatro votos, somando cinco, está contido no voto 
do Ministro Luiz Edson Fachin. Essa é minha compreensão. Entendo que 
temos seis votos que fazem prevalecer a posição do Ministro  Alexandre 
de Moraes.
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Proposta

06/02/2020 PLENÁRIO

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367 RIO GRANDE DO 
SUL

PROPOSTA

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Agora, há a questão da data da referência.
Em meu voto, a referência de data é a da ata do julgamento anterior. 

Houve a discussão e se propôs debater se a referência não deveria ser 
agora,  em  razão  da  colocação  da  Ministra  Rosa,  corroborada  pelo 
Ministro  Ricardo  Lewandowski,  a  data  da  publicação  da  ata  deste 
julgamento.

Como prevaleceu a posição do Ministro  Alexandre de Moraes, que 
será o Relator para os acórdãos, pergunto a Vossas Excelências se vamos 
debater agora esse ponto relativo à data.
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Voto s/ Proposta

06/02/2020 PLENÁRIO

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367 RIO GRANDE DO 
SUL

VOTO S/ PROPOSTA
 

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES -  Presidente, 
estou  aberto  à  discussão,  mas,  em  princípio,  parece-me  que  a  data  a 
prevalecer é a data do julgamento anterior. Foi a data em que o Supremo 
Tribunal  Federal  fixou  posicionamento.  A  preservação  da  segurança 
jurídica se dá em relação aos fatos e, na questão, o trânsito em julgado 
anterior. A partir daquele momento, em que pese a possibilidade, como 
hoje  estamos  julgando,  de  embargos  de  declaração,  já  se  sabia  o 
posicionamento da maioria do Supremo Tribunal Federal. 

Voto no sentido da data  da publicação da ata do julgamento  de 
mérito, julgamento anterior.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0886-E1E1-AAD5-8D18 e senha DC64-84AA-3A58-3DCE

Supremo Tribunal Federal

06/02/2020 PLENÁRIO

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367 RIO GRANDE DO 
SUL

VOTO S/ PROPOSTA
 

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES -  Presidente, 
estou  aberto  à  discussão,  mas,  em  princípio,  parece-me  que  a  data  a 
prevalecer é a data do julgamento anterior. Foi a data em que o Supremo 
Tribunal  Federal  fixou  posicionamento.  A  preservação  da  segurança 
jurídica se dá em relação aos fatos e, na questão, o trânsito em julgado 
anterior. A partir daquele momento, em que pese a possibilidade, como 
hoje  estamos  julgando,  de  embargos  de  declaração,  já  se  sabia  o 
posicionamento da maioria do Supremo Tribunal Federal. 

Voto no sentido da data  da publicação da ata do julgamento  de 
mérito, julgamento anterior.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0886-E1E1-AAD5-8D18 e senha DC64-84AA-3A58-3DCE

Inteiro Teor do Acórdão - Página 60 de 76 655



Voto s/ Proposta

06/02/2020 PLENÁRIO

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367 RIO GRANDE DO 
SUL

VOTO SOBRE PROPOSTA
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN -   Senhor Presidente, 

ordinariamente eu acompanharia esse posicionamento, mas dois fatos me 
levam  no  sentido  da  intervenção,  e  creio,  proposição  do  eminente 
Ministro Ricardo Lewandowski.

O primeiro é que houve hoje uma alteração pela maioria, para mais, 
da tese. Incluiu-se, ao lado da desaposentação, a reaposentação, ponto no 
qual restei vencido, ainda excluindo o trânsito em julgado.

Além desse aspecto, há a questão da sistemática da compreensão de 
que o julgado se completa com o julgamento dos embargos de declaração 
-  embora  haja  sobre  isso  um  grande  debate  na  processualística  civil 
brasileira.  Mas,  de  modo  geral,  ainda  que  não  sejam  acolhidos,  mas 
conhecidos, os embargos julgados integram o julgamento. Neste caso, já 
há decisão de acolhimento parcial. 

Então, os dois argumentos...
O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI -  Vossa 

Excelência  me  permite  um  brevíssimo  aparte  corroborando  o 
entendimento de Vossa Excelência? 

No caso - estou aqui até com a inicial em mãos -, os embargos foram 
propostos  com  efeitos  infringentes,  ou  seja,  teoricamente,  o  primeiro 
julgamento não encerrou porque, em tese, poderia haver uma inflexão da 
Suprema Corte, inclusive do mérito, o que não houve, mas poderia ter 
havido.

O  SENHOR  MINISTRO  EDSON  FACHIN -   Perfeitamente! 
Agradeço Vossa Excelência e subscrevo a posição de Vossa Excelência. 

Peço  vênia  ao  Ministro  Alexandre  de  Moraes  e  também  a  Vossa 
Excelência  por  esses  dois  aspectos,  para  acompanhar  a  posição  do 
Ministro  Ricardo  Lewandowski,  que,  por  antecipação,  abriu  a 
divergência.

Supremo Tribunal Federal
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Esclarecimento

06/02/2020 PLENÁRIO

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367 RIO GRANDE DO 
SUL

ESCLARECIMENTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Presidente, só para clarear 
as ideias. Naquele julgamento dos quintos, em que fiquei vencida nesse 
ponto - o julgamento dos segundos embargos -, o Plenário optou por uma 
data? Houve esse debate? 

O  SENHOR  MINISTRO  DIAS  TOFFOLI  (PRESIDENTE  E 
RELATOR):

Acho que não.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Porque,  naquele  caso, 

fiquei vencida por entender que não havia omissão, em observância ao 
decidido pelo Colegiado, lá. Aqui, não estou. Só que não tenho presente a 
data.  Estaria  trazendo  a  data  da  ata  do  julgamento  e  agora  vejo  com 
muita simpatia a data de julgamento destes embargos de declaração. Só 
penso que deveríamos manter uma uniformidade.

O  SENHOR  MINISTRO  DIAS  TOFFOLI  (PRESIDENTE  E 
RELATOR):

Salvo engano de memória, ficou mesmo a data do julgamento final 
dos embargos, porque havia ainda os efeitos em relação a pagamentos 
que  continuaram  sendo  efetivados.  Aqueles  que  não  foram  validados 
caíram só com a ata do último julgamento.
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Voto s/ Proposta

06/02/2020 PLENÁRIO

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367 RIO GRANDE DO 
SUL

VOTO

O  SENHOR  MINISTRO  LUÍS  ROBERTO  BARROSO  - Até, 
pessoalmente,  considero  essa  distinção  entre  desaposentação  e 
reaposentação uma especiosidade, porque, no fundo, estamos falando do 
mesmo direito.  É saber se quem, do setor privado, após uma primeira 
aposentadoria, contribui por uma certa quantidade de anos, deveria ter 
direito ou não a algum benefício novo. Essa é a discussão.

Você  pode fazer  isso  pela  chamada desaposentação,  a  renúncia  à 
primeira aposentadoria para aquisição de outra, ou pelo simples recálculo 
da  aposentadoria,  mas,  no fundo,  estamos falando da  mesma coisa:  a 
consequência jurídica da contribuição por mais tantos anos.

Pois  não,  Ministro  Fachin.  Na  verdade,  não  estou  afirmando 
axiomaticamente "não", estou construindo meu raciocínio.

O  SENHOR  MINISTRO  EDSON  FACHIN -  Tenho  posição  um 
pouco distinta dessa, mas não sei se vamos verticalizar exatamente agora 
o tema da distinção.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Só  acho 
que é importante porque, se estivermos inovando em relação à decisão 
anterior, tem que ser a partir de agora.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN -  É que estou partindo 
da premissa, se me permite, da referência à reaposentação e à distinção 
que consta do voto da Ministra Rosa, onde esses dois fenômenos foram 
tratados distintamente.

Se são fenômenos que venham a se superpor sequer a alteração da 
tese seria necessária. A alteração da tese pressupõe distinção. Tomei isso 
como premissa e por isso afirmei a distinção.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - A  questão 
de fundo é a mesma: saber se há ou não algum direito previdenciário, 
algum benefício acrescido, pela contribuição a mais. Porém, se estivermos 
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tratando desaposentação e reaposentação como coisas diferentes,  aí  eu 
fracionaria. O trânsito em julgado para desaposentações seria a decisão 
pretérita porque, naquele momento, o Supremo deixou claro que achava 
que não havia direito a desaposentação. Mas, se reaposentação é diferente 
e está sendo instituída em embargos de declaração, então em relação à 
reaposentação o  termo,  para fins  de  trânsito  julgado,  na linha do que 
votou o Ministro Alexandre, teria que ser a ata deste julgamento.

O  SENHOR  MINISTRO  DIAS  TOFFOLI  (PRESIDENTE  E 
RELATOR):

A hipótese da reaposentação foi  discutida.  Ela só não constou na 
tese.  

2 
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Esclarecimento

06/02/2020 PLENÁRIO

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367 RIO GRANDE DO 
SUL

ESCLARECIMENTO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES -  Presidente, 

essa  questão  é  importante,  mas  nós  também  teremos  que  alterar  a 
permissão  inicial,  porque  a  colocação,  na  tese,  de  ambas  as  hipóteses 
pressupõe que houve a discussão. Se não houve a discussão, e nós formos 
fracionar, então também não é possível colocar, em sede de embargos, na 
tese, o que não foi discutido anteriormente. Nós acabamos ficando em um 
círculo pouco virtuoso.

Eu particularmente entendo - eu resumi o voto oralmente, mas tanto 
o Ministro Teori quanto a Ministra Rosa, claramente nos debates, fizeram 
essa  diferenciação  -,  e  por  isso  acompanhei  Vossa  Excelência,  que  é 
possível  incluir.  Ao  incluir,  entendo  que  tudo  foi  discutido  na  época. 
Então, o termo seria o mesmo para ambos.

Esses  dois  argumentos  levantados  pelo  Ministro  Fachin  e  o 
argumento  levantado  pelo  Ministro  Ricardo,  principalmente  de  os 
embargos serem infringentes, realmente são questões que poderiam levar 
a  uma  discussão  maior.  Mas  parece-me  que,  naquele  momento,  o 
Supremo definiu o mérito.  E,  ao definir  o mérito,  obviamente,  deve-se 
proteger a questão da segurança jurídica até aquele momento.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Ministro, 
de  qualquer  maneira,  naquele  momento,  a  questão  ainda  estava 
controvertida. Ela só deixou de ser controvertida no momento em que, 
agora, implicitamente o Presidente, ao incluir a reaposentação na tese, de 
certa maneira, supriu uma omissão.

Então,  a  meu  ver,  a  Justiça  recomenda  que  nós  reconheçamos  o 
direito à não reposição desses  valores  a partir  do momento em que o 
Supremo Tribunal  Federal  se  pronunciou,  de  forma inequívoca,  sobre 
essas duas questões, data venia.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Seriam as decisões transitadas 
em julgado até a data de hoje.

Supremo Tribunal Federal
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Continuação do voto

06/02/2020 PLENÁRIO

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367 RIO GRANDE DO 
SUL

CONTINUAÇÃO DO VOTO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu verifico, 
Presidente, que, no voto em que eu era o Relator e que não prevaleceu, eu 
equiparei as duas situações. 

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Eu faço a distinção entre 
as  duas  situações  no  meu  voto  -  estou  até  relendo  aqui  -  de  forma 
expressa e fiquei vencida.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX  -  É por isso que não houve 
omissão.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - A matéria foi debatida.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - E, no voto do Ministro 

Toffoli, está bem claro: 
Isso resulta ser indiferente para o resultado deste julgamento o fato 

de se estar a tratar de desaposentação ou reaposentação. Se, por uma série 
de motivos elencados no julgamento do recurso extraordinário, uma vez 
obtida uma aposentadoria, seja em qual modalidade for, a essa não se 
pode renunciar, tem-se como corolário lógico a inviabilidade tanto de um 
instituto como do outro. 

Isso ficou assente.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Portanto, 

Presidente, se foi efetivamente debatido e, portanto, nós estamos apenas, 
digamos, fazendo quase que uma retificação material...

O  SENHOR  MINISTRO  DIAS  TOFFOLI  (PRESIDENTE  E 
RELATOR):

Esclarecimentos.
O  SENHOR  MINISTRO  LUÍS  ROBERTO  BARROSO -  ...um 

esclarecimento, eu acho que deve contar desde a data, que dizer, quem 
decidiu pela possibilidade de desaposentação ou reaposentação depois da 
manifestação  do  Plenário  do  Supremo  já  não  tinha  mais  a  confiança 
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legítima de que isso deveria prevalecer. 
Portanto,  eu penso que,  sim,  o trânsito  em julgado até  a  data  do 

julgamento anterior. Eu entendo o que o Ministro Lewandowski disse e 
eu concordo com a premissa: em se tratando de um direito individual, a 
interpretação  deve ser  a  mais  extensiva possível.  O problema é  que o 
Supremo entendeu que não há esse direito individual.
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OBSERVAÇÃO

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI -  Mas 
interessante,  sem querer ser inconveniente,  suponhamos que a decisão 
tenha sido proferida antes da nossa decisão e o trânsito em julgado se deu 
depois,  como fica  essa  situação?  Não  houve  desrespeito  por  parte  do 
juízo, monocraticamente ou do tribunal colegiado, à nossa decisão, mas, 
por  uma  série  de  razões,  até  por  recursos  vários  que  podem  ser 
interpostos, o trânsito em julgado se deu depois.

O  SENHOR  MINISTRO  LUÍS  ROBERTO  BARROSO  - Essa  é 
aquela hipótese do Código de Processo Civil em que se pode embargar, 
inclusive,  a  execução,  porque  houve  entendimento  posterior.  Mas  eu 
quero  dizer  que  o  meu  coração  está  com  Vossa  Excelência,  eu  estou 
apenas tentando ser técnico.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI -  Eu 
entendo, não vou mais insistir.
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EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367 RIO GRANDE DO 
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OBSERVAÇÃO

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI -  Mas 
interessante,  sem querer ser inconveniente,  suponhamos que a decisão 
tenha sido proferida antes da nossa decisão e o trânsito em julgado se deu 
depois,  como fica  essa  situação?  Não  houve  desrespeito  por  parte  do 
juízo, monocraticamente ou do tribunal colegiado, à nossa decisão, mas, 
por  uma  série  de  razões,  até  por  recursos  vários  que  podem  ser 
interpostos, o trânsito em julgado se deu depois.

O  SENHOR  MINISTRO  LUÍS  ROBERTO  BARROSO  - Essa  é 
aquela hipótese do Código de Processo Civil em que se pode embargar, 
inclusive,  a  execução,  porque  houve  entendimento  posterior.  Mas  eu 
quero  dizer  que  o  meu  coração  está  com  Vossa  Excelência,  eu  estou 
apenas tentando ser técnico.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI -  Eu 
entendo, não vou mais insistir.
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Voto s/ Proposta

06/02/2020 PLENÁRIO

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367 RIO GRANDE DO 
SUL

VOTO S/ PROPOSTA
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, agora, 

eu tive acesso à nossa parte dispositiva naquele julgamento dos quintos e, 
de fato, não ficou definida, com respeito à coisa julgada, a data. Então, 
ficamos com liberdade. Lá, definiu-se a data do julgamento com relação 
aos deferimentos administrativos, ou seja, vários pagamentos efetuados 
até a data daquele julgamento, por força de decisão. Não houve definição 
de data quanto à coisa julgada.

Então,  eu acompanho o  voto  que já  foi  antecipado pelo  Ministro 
Lewandowski,  no  sentido  de  que  seja  a  publicação   da  ata  deste 
julgamento.
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eu tive acesso à nossa parte dispositiva naquele julgamento dos quintos e, 
de fato, não ficou definida, com respeito à coisa julgada, a data. Então, 
ficamos com liberdade. Lá, definiu-se a data do julgamento com relação 
aos deferimentos administrativos, ou seja, vários pagamentos efetuados 
até a data daquele julgamento, por força de decisão. Não houve definição 
de data quanto à coisa julgada.

Então,  eu acompanho o  voto  que já  foi  antecipado pelo  Ministro 
Lewandowski,  no  sentido  de  que  seja  a  publicação   da  ata  deste 
julgamento.
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 VOTO S/ PROPOSTA

O  SENHOR  MINISTRO  LUIZ  FUX  -  Eu  também,  Senhor 
Presidente,  vou  acompanhar  a  posição  do  Ministro  Edson  Fachin,  da 
Ministra Rosa e do Ministro Lewandowski, porque, na verdade, o recurso 
é um prolongamento da mesma relação processual. Tanto é assim que, se 
a parte propuser uma ação igual ao que está sendo debatido no recurso, 
haverá litispendência. Então, é a mesma ação. 

Aqui, o recurso apenas prolonga a relação processual que ainda não 
acabou,  ou  seja,  vai  acabar  hoje,  porque,  como disse  o  Ministro  Luiz 
Edson Fachin, o acórdão dos embargos de declaração passa a integrar o 
acórdão originário com efeito  até  retro-operante para todos os  fins de 
direito, inclusive, para ação rescisória.

Então, acho mais justa essa posição do Ministro Edson Fachin, que 
foi  acompanhado  pela  Ministra  Rosa  e  pelo  Ministro  Ricardo 
Lewandowski. 

Supremo Tribunal Federal
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Presidente,  vou  acompanhar  a  posição  do  Ministro  Edson  Fachin,  da 
Ministra Rosa e do Ministro Lewandowski, porque, na verdade, o recurso 
é um prolongamento da mesma relação processual. Tanto é assim que, se 
a parte propuser uma ação igual ao que está sendo debatido no recurso, 
haverá litispendência. Então, é a mesma ação. 

Aqui, o recurso apenas prolonga a relação processual que ainda não 
acabou,  ou  seja,  vai  acabar  hoje,  porque,  como disse  o  Ministro  Luiz 
Edson Fachin, o acórdão dos embargos de declaração passa a integrar o 
acórdão originário com efeito  até  retro-operante para todos os  fins de 
direito, inclusive, para ação rescisória.

Então, acho mais justa essa posição do Ministro Edson Fachin, que 
foi  acompanhado  pela  Ministra  Rosa  e  pelo  Ministro  Ricardo 
Lewandowski. 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1E7A-B3D5-764F-83E5 e senha A1DB-CD80-1F0C-868A

Inteiro Teor do Acórdão - Página 70 de 76 665



Voto s/ Proposta

06/02/2020 PLENÁRIO
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VOTO S/ PROPOSTA

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Presidente,  peço 
vênia à divergência inaugurada pelo Ministro Edson Fachin.

Em minha compreensão e com as vênias da divergência, conforme o 
Ministro  Alexandre  deixou  patenteado,  a  matéria  foi  decidida 
efetivamente, fazendo com que a coisa julgada pudesse ser acobertada a 
partir daquela decisão.

Por isso,  voto conforme o Ministro  Redator  do acórdão para este 
caso, Ministro Alexandre.
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vênia à divergência inaugurada pelo Ministro Edson Fachin.

Em minha compreensão e com as vênias da divergência, conforme o 
Ministro  Alexandre  deixou  patenteado,  a  matéria  foi  decidida 
efetivamente, fazendo com que a coisa julgada pudesse ser acobertada a 
partir daquela decisão.
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EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367 RIO GRANDE DO 
SUL

VOTO S/ PROPOSTA

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI -  Senhor 
Presidente, com a devida vênia, manterei minha posição, entendendo que 
o  que   não  transitou  ou  transitou  em  julgado  até  o  momento  deste 
julgamento deve favorecer aqueles beneficiados, no sentido de não serem 
obrigados a repor. 

Senhor Presidente, Vossa Excelência rejeitou os embargos ou acolheu 
parcialmente?

O  SENHOR  MINISTRO  DIAS  TOFFOLI  (PRESIDENTE  E 
RELATOR):

Acolhi  os  embargos  parcialmente,  apenas  para  reconhecer  a 
irrepetibilidade dos valores alimentares auferidos de boa-fé, por força de 
decisão  judicial,  até  a  proclamação do resultado deste  julgamento.  Na 
verdade, estou colocando a partir deste julgamento atual.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI - 
Presidente, com o devido respeito, esse é mais um argumento, porque, se 
estamos  acolhendo  parcialmente  os  embargos,  estamos  integrando  a 
decisão  anterior.  Ou  seja,  aquele  primeiro  julgamento  não  terminou, 
completando-se agora com o julgamento destes embargos. 

Por isso, data venia, mantenho a posição que externei anteriormente.
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O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI -  Senhor 
Presidente, com a devida vênia, manterei minha posição, entendendo que 
o  que   não  transitou  ou  transitou  em  julgado  até  o  momento  deste 
julgamento deve favorecer aqueles beneficiados, no sentido de não serem 
obrigados a repor. 

Senhor Presidente, Vossa Excelência rejeitou os embargos ou acolheu 
parcialmente?

O  SENHOR  MINISTRO  DIAS  TOFFOLI  (PRESIDENTE  E 
RELATOR):

Acolhi  os  embargos  parcialmente,  apenas  para  reconhecer  a 
irrepetibilidade dos valores alimentares auferidos de boa-fé, por força de 
decisão  judicial,  até  a  proclamação do resultado deste  julgamento.  Na 
verdade, estou colocando a partir deste julgamento atual.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI - 
Presidente, com o devido respeito, esse é mais um argumento, porque, se 
estamos  acolhendo  parcialmente  os  embargos,  estamos  integrando  a 
decisão  anterior.  Ou  seja,  aquele  primeiro  julgamento  não  terminou, 
completando-se agora com o julgamento destes embargos. 

Por isso, data venia, mantenho a posição que externei anteriormente.
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06/02/2020 PLENÁRIO

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367 RIO GRANDE DO 
SUL

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, já votei na 
matéria e reporto-me ao que veiculei em 12 de abril de 2018. 

Concluí,  na  oportunidade,  no  sentido  de  prover  os  embargos 
declaratórios  apenas  para  prestar  esclarecimentos,  sem  eficácia 
modificativa.

Supremo Tribunal Federal
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SUL

VOTO S/ PROPOSTA

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhor 

Presidente, adoto a data do julgamento anterior.
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VOTO S/ PROPOSTA

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhor 

Presidente, adoto a data do julgamento anterior.
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Extrato de Ata - 06/02/2020

PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 381.367
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
EMBTE.(S) : LUCIA COSTELLA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS (18970/BA, 05939/DF, 
385604/SP) E OUTRO(A/S)
EMBDO.(A/S) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (00000/DF)
INTDO.(A/S) : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS-COBAP
ADV.(A/S) : JOSE IDEMAR RIBEIRO (08940/DF) E OUTRO(A/S)

Decisão: Após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli  (Relator), 
acolhendo  parcialmente  os  embargos  de  declaração,  apenas  para 
reconhecer a irrepetibilidade dos valores alimentares auferidos de 
boa-fé  por  força  de  decisão  judicial  até  a  proclamação  do 
resultado deste julgamento, e o voto do Ministro Marco Aurélio, 
divergindo do Relator, acolhendo os embargos apenas para prestar 
esclarecimentos, sem eficácia modificativa, pediu vista dos autos 
o Ministro Gilmar Mendes. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. 
Plenário, 12.4.2018.

Decisão:  O Tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos 
embargos  de  declaração,  para  assentar  a  irrepetibilidade  dos 
valores  alimentares  recebidos  de  boa-fé,  por  força  de  decisão 
judicial,  até  a  proclamação  do  resultado  deste  julgamento,  e 
alterou a tese de repercussão geral, que ficou assim redigida: "No 
âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei 
pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, 
por  ora,  previsão  legal  do  direito  à  'desaposentação'  ou  à 
‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da 
Lei nº 8.213/91", vencidos os Ministros Edson Fachin, que acolhia 
os embargos em maior extensão, e o Ministro Marco Aurélio, que já 
havia votado no sentido de acolher os embargos apenas para prestar 
esclarecimentos,  sem  eficácia  modificativa.  Em  seguida,  o 
Tribunal, por maioria, decidiu preservar as hipóteses relativas às 
decisões  transitadas  em  julgado  até  a  data  deste  julgamento. 
Ficaram  vencidos  quanto  às  decisões  transitadas  em  julgado  os 
Ministros  Dias  Toffoli  (Presidente  e  Relator),  Gilmar  Mendes  e 
Luiz  Fux.  Quanto  à  fixação  do  marco  temporal  do  trânsito  em 
julgado,  ficaram  vencidos  os  Ministros  Alexandre  de  Moraes, 
Roberto Barroso e Cármen Lúcia, que fixavam a data de 27.10.2016. 
Na votação desses pontos, o Ministro Marco Aurélio reafirmou seu 
voto no sentido de que acolhera os embargos apenas para prestar 
esclarecimentos,  sem  eficácia  modificativa,  ficando,  portanto, 
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resultado deste julgamento, e o voto do Ministro Marco Aurélio, 
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Lei nº 8.213/91", vencidos os Ministros Edson Fachin, que acolhia 
os embargos em maior extensão, e o Ministro Marco Aurélio, que já 
havia votado no sentido de acolher os embargos apenas para prestar 
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esclarecimentos,  sem  eficácia  modificativa,  ficando,  portanto, 
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vencido. Redigirá  o  acórdão  o  Ministro  Alexandre  de  Moraes. 
Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. 
Plenário, 06.02.2020.

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Dias  Toffoli.  Presentes  à 

sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo 
Lewandowski, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, 
Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

Ausente, por motivo de licença médica, o Senhor Ministro Celso 
de Mello.

 
Vice-Procurador-Geral da República, Dr. José Bonifácio Borges 

de Andrada. 

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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Supremo Tribunal Federal

vencido. Redigirá  o  acórdão  o  Ministro  Alexandre  de  Moraes. 
Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. 
Plenário, 06.02.2020.

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Dias  Toffoli.  Presentes  à 

sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo 
Lewandowski, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, 
Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

Ausente, por motivo de licença médica, o Senhor Ministro Celso 
de Mello.

 
Vice-Procurador-Geral da República, Dr. José Bonifácio Borges 

de Andrada. 

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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