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O brasileiro, segundo Ruy Barbosa, infelizmente, segue pela toada. 

Além, de obedecer o grito, tem outro vício cultural, particularmente por parte de alguns 
hermeneutas oficiais, que interpretam as leis como vassalos do rei, decidindo, quase sempre, contra 
o cidadão ou administrado, com posições restritivas de direitos e visão apequenada “do outro”, às 
vezes servidor como ele. 

Nessa visão mesquinha, produtora de magistrados perversos “das penas máximas”, de acusadores 
por prazer, de gestores arbitrários e ilegalistas que supõem materializar a defesa do Erário com o 
“desrespeito aos direitos legais”, é que cerca de 70% dos exegetas interpretam erroneamente o texto 
do art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal, que reza “a lei não prejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. É uma garantia ao particular ou cidadão e não 
direito intocável do Estado contra ele. Na sua tresloucada visão interpretativa, monárquica e 
autoritária, decidem em pareceres e sentenças pela imutabilidade absoluta do ato jurídico perfeito, 
como, por exemplo, a aposentadoria, que segundo eles, não pode ser revista, mesmo que seja para 
beneficiar o administrado, isso é, para ignorância jurídica e dolosa interpretação da constitucional. 
Ora, o dispositivo em referência serve de anteparo às transgressões praticadas pelo leviatã-Estado 
contra o indivíduo indefeso, com a possível promulgação de leis violadoras de direitos consolidados 
e exauridos, oriundos de ato jurídico perfeito e acabado, por decisão judicial transitada em julgado 
ou por direito adquirido assegurado em lei pretérita. 

O ato jurídico perfeito da aposentadoria oficialmente decretada, repito, cria para o jubilado o direito 
adquirido às condições estabelecidas em lei então vigente, não podendo lei nova modificá-la para 
prejudicar. 

Os coveiros da Constituição/88 (cognominada de Cidadã), numa interpretação que viola os métodos 
gramatical (“não prejudicará” ampliado para “não beneficiará”) e teleológico (a intenção do 
constituinte de proteger o cidadão da ação poderosa do Estado, termina por prejudicar), extirpando 
o inciso II do mesmo art. 5º, viola o princípio da legalidade e desdiz a Constituição cognominada 
Cidadã. 

Carlos Maximiliano (Direito Intertemporal, 2ª ed., págs. 325, 326, 328 e 330) disserta longamente 
sobre o tema e conclui que “o dogma da irretroatividade ampara prerrogativas individuais”. Aí se 
insere a moderna concepção jurídica da “inalterabilidade prejudicial” das situações subjetivas 
individuais, que corresponde a “benigna ampliada”. 

Explicita Gabba que o fim da irretroatividade é coibir a ação nefasta, poderosa, irresistível, 
predadora das oscilações políticas e caprichos dos inquilinos do poder. 



Se não fora o anteparo garantidor e protetivo da intocabilidade do direito adquirido, do ato jurídico 
perfeito e coisa julgada, o pilar constitucional da segurança jurídica seria uma piada porque violado 
pelas ventanias extirpadoras de prerrogativas e garantias dispostas na Magna Lei. 

Ademais, tratando-se do novel instituto da desaposentação, oriundo do sacrossanto direito 
aposentatório, que é patrimônio individual e disponível do servidor, deve ser exercido  livremente 
pelo mesmo. 

No entanto, áulicos do INSS, com base em nenhum dispositivo constitucional ou de lei 
infraconstitucional, mas em confuso e inconstitucional regulamente, o negam secamente o direito 
personalíssimo á desaposentação. A desculpa é que o ato jurídico perfeito proíbe a desaposentação 
ou renuncia a aposentadoria, na rasa e destorcida hermenêutica de que esse instituto constitucional 
histórico foi criado para amordaçar e engessar o administrativo e não para protegê-lo contra ações 
de leis ou atos do Leviatã/estado contra o indefeso cidadão. 

Essas peripécias de alguns burocratas do INSS contrapõem-se a reiteradas decisões de 99% dos 
tribunais regionais federais, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, 
alicerçadas nos mais respeitáveis doutrinadores brasileiros. 

Como advogar serenamente com tamanha incongruência ou por que não dizer burrice cavalar de 
alguns pseudo-exegetas que arrostam poder e exalam ignorância interpretativa e decisória. 
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