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RESUMO 
 

O presente estudo analisa o modelo solidário-contributivo de financiamento 

da Previdência Social brasileira, comparando com o modelo de capitalização 

adotado pelo Chile a fim de trazer à baila a questão da desaposentação e 

demonstrar que sua interpretação é possível em ambos modelos de Previdência 

Social. O Chile, em 1981, privatizou seu antigo sistema previdenciário e o 

transformou em um sistema de capitalização, cuja comutatividade estrita entre 

contribuição e benefício é consequência do próprio modelo adotado para o 

financiamento do sistema de seguridade social. Assim, ao aposentado chileno é 

plenamente viável a ideia de que contribuições vertidas após a concessão da 

aposentadoria produzirão reflexos diretos em seu benefício.  Estudos elaborados 

pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) revelam que no Brasil 

cerca de 5 milhões dos aposentados continuam laborando e, consequentemente, 

vertendo recursos aos cofres públicos. Contudo, não percebem qualquer 

contraprestação relativa a essas contribuições realizadas após a concessão do 

benefício de aposentadoria. Dessa forma, pautado principalmente no método 

comparativo, este estudo depreende que há que se adotar uma nova forma de 

interpretação do sistema previdenciário brasileiro capaz de garantir a isonomia 

daqueles que, mesmo aposentados, continuam contribuindo obrigatoriamente para 

manutenção do sistema previdenciário.  

 

Palavras-chave: Desaposentação. Previdência Social. Modelo de capitalização 

chileno. Modelo de repartição simples.  

 
INTRODUÇÃO 
 

Com a finalidade de garantir a dignidade humana daqueles que, incapazes de 

prover a própria subsistência seriam colocados à margem da sociedade1, a 

seguridade social surge no Estado Contemporâneo como um direito prestacional, 

pelo qual o Estado tem o dever de criar condições a proteger aqueles que, de 

1 CASTRO, Carlos Alberto de; e LAZZARI João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 12ª. Ed. Santa Catarina: 
Conceito, 2010, p. 49 

                                                            



alguma forma, seja compulsória ou facultativamente, se vincularam ao regime de 

previdência. Incumbe, também, o dever dessa proteção estatal se estender aos 

dependentes desses segurados. 

Além disso, a seguridade social, por meio da assistência social, fornece 

amparo àqueles que se encontram em estado de necessidade, concedendo-lhes o 

mínimo existencial. 

Em suma, a seguridade social busca atender à conservação da saúde e da 

capacidade para o trabalho, a proteção à maternidade e à previsão das 

consequências econômicas da velhice, da enfermidade e das vicissitudes da vida.2 

Dessa forma, a Constituição Federal de 1988 elenca a seguridade social no 

rol dos direitos sociais, previstos no art. 6º, in verbis: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 

Assim, pode-se concluir que a seguridade social, como direito social, ao 

promover a igualdade, para que todos tenham direito à saúde, à assistência e à 

previdência; é, também, essencialmente um direito fundamental.  

 

OBJETIVO 
 

O presente estudo irá expor, através de uma da análise do direito 

comparado, uma proposta de viabilidade do direito à desaposentação no sistema 

previdenciário brasileiro baseado na principiologia e nas normas constitucionais, 

bem como na ideias trazidas pelo Ministro Luís Robertos Barroso. 

Na análise dos tópicos da pesquisa em desenvolvimento, optou-se por dividi-

la em duas linhas de raciocínio: a primeira diz respeito às garantias fundamentais 

constitucionais acerca do direito social previdenciário brasileiro, sendo seus 

benefícios uma garantia fundamental à dignidade da pessoa humana. E ainda, se 

expos a evolução da seguridade social chilena até os dias atuais. 

Em segundo plano, apresenta-se a proposta de viabilidade da 

desaposentação no sistema previdenciário brasileiro comparado ao sistema 

2 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves; GRINOVER, Ada Pellegrini; CUNHA FERRAZ, Anna Candida da. Liberdades 
públicas (Parte Geral). São Paulo: Saraiva, 1978. p. 92. 

                                                            



previdenciário de capitalização individual chileno. Assim, este estudo demonstrará 

que a tese da desaposentação é viável em ambos modelos de Previdência Social. 

 
METODOLOGIA 

 

A pesquisa adotará o método exploratório-fenomenológico e comparativo, 

com objetivo de proporcionar ao investigador os meios técnicos para garantir a 

objetividade da exploração no estudo deste novo pedido decorrente da omissão de 

norma regulamentadora. Ademais, busca-se expor o entendimento da Corte 

Suprema bem como do STJ através do estudo do direito comparado com o modelo 

adotado pelo sistema previdenciário do Chile. 

O material utilizado para apresentação do presente, no tocante a sua 

tipologia, foi bibliográfico e documental (doutrina, legislação, jurisprudência e direito 

comparado). 

 

O SISTEMA PREVIDENCIÁRIO CHILENO E MODELO DE CAPITALIZAÇÃO 
 

O contexto histórico traçado pela evolução das leis previdenciárias chilenas 

do século XX se deu fundamentalmente em três etapas. Vale destacar que o 

sistema previdenciário chileno foi administrado pelo setor público entre os anos de 

1935 a 1980, e posteriormente, com a promulgação do Decreto Lei nº 3.500/80, 

passou a ser administrado por entidades privadas, denominadas de Administradoras 

de Fondos de Pensiones (AFP). 

A primeira etapa se baseou no modelo político do Chanceler alemão Otto Von 

Bismarck. Os primeiros passos do sistema de seguridade social chileno3, no séc. 

XX, fora proposto pelo governo de Arturo Alessandri4, responsável pela promulgação 

da constituição federal chilena de 1925. 

Já a segunda etapa, intentada pelos presidentes Jorge Alessandri5, Eduardo 

Frei Montalva6 e Salvador Allende7, tinha como principal meta a universalização do 

3 Constitucion Politica de la Republica de Chile de 1925. Vide art. 10, XIV, art. 44, XV e art. 45. 
4 Arturo Fortunato Alessandri Palma (1868-1950) foi eleito Presidente da República do Chile entre os anos de 
1920- 1925 e 1932-1938. 
5 Jorge Alessandri Rodriguez (1896-1986). Presidente da República do Chile entre os anos de 1958-1964. 
6 Eduardo Nicanor Frei Montalva (1911-1982). Presidente da República do Chile entre os anos de 1964-1970. 

                                                            



sistema da seguridade social nacional, posto que, na década de 70, mais de cem 

programas previdenciários operavam independentemente e sem qualquer 

coordenação efetiva entre eles, acarretando em despesas que alcançaram 17% do 

PIB8. Todavia, não lograram grandes êxitos quanto a esta universalização. 

A terceira etapa e, a mais importante delas, adveio com a promulgação do 

Decreto Lei nº 3.500/80, que estabeleceu um sistema de capitalização individual 

previdenciário. Todos os trabalhadores (assalariados, rurais e domésticos) com 

exceção dos independentes, passaram a integrar o novo sistema, administrado pelo 

setor privado. 

Assim, em 1981, sob o regime ditatorial de Augusto Pinochet, o antigo 

sistema previdenciário público foi privatizado e transformado em um sistema 

compulsório de capitalização9, pelo qual cada pessoa forma um fundo (individual ou 

coletivo) em que são investido pecúlios, destinado exclusivamente à sua 

aposentadoria10. 

Neste sentido, o novo sistema de capitalização individual de seguridade do 

Chile possibilita a viabilidade da tese denominada de “desaposentação” e o recálculo 

a um benefício mais vantajoso, ante a comutatividade estrita entre contribuição e 

benefício. O recálculo do benefício do segurado aposentado chileno se da pelas 

contribuições que se acumulam na conta de capitalização individual, que podem ser 

feitas de maneira livre quanto ao tempo, mesmo após ter se aposentado. 

Demonstrado o caráter social e fundamental da seguridade social brasileira, 

juntamente com a evolução do sistema de seguridade chileno, trazemos à baila a 

questão da desaposentação em nosso país, como forma de garantir a isonomia 

daqueles que, beneficiários de aposentadoria, optaram por continuar laborando e – 

obrigatoriamente - vertendo contribuições aos cofres da Previdência Social. 

 

 

7 Salvador Guillermo Allende Gossens (1908-1973). Presidente da República do Chile entre os anos de 1970-
1973. 
8 HUJO, Katja. SOCIAL: NOVOS PARADIGMAS NA PREVIDÊNCIA SOCIAL: LIÇÕES DO CHILE E DA ARGENTINA. 
Disponível em: <https://www.en.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/viewFile/92/97>. Acesso em: 15 ago. 
2015, às 18:34 
9 CASTRO, Carlos Alberto de; e LAZZARI João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 12ª. Ed. Santa Catarina: 
Conceito, 2010, p. 62 
10 WEINTRAUB, Arthur Bragança de Vasconcellos. COEXISTÊNCIA DO REGIME DE REPARTIÇÃO COM O REGIME 
DE CAPITALIZAÇÃO. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/67542/70152>. Acesso 
em: 30 jul. 2015, às 16:40  

                                                                                                                                                                                          



DA DESAPOSENTAÇÃO E O MODELO DE REPARTIÇÃO SIMPLES 
 

Ao segurado que após se aposentar continua exercendo atividade laborativa 

e, consequentemente, vertendo recursos para os cofres públicos, busca, por meio 

da tutela jurisdicional, a desconstituição do ato jurídico que instituiu a aposentadoria 

a fim de que lhe seja concedido um novo benefício, mais vantajoso, posto que será 

computado as contribuições realizadas após a concessão da primeira 

aposentadoria. A essa tese se convencionou chamar de “desaposentação”. 

Cumpre realçar, desde já, que inexiste vedação legal para desaposentação. A 

doutrina majoritária entende que a vedação contida no Decreto nº 3.048/99 em seu 

art. 181-B, com redação dada pelo Decreto nº 3.265/9911, não tem força para criar, 

extinguir ou modificar direitos, dada sua natureza meramente regulamentadora, pelo 

qual impedimento só seria possível mediante lei12, o que não ocorreu até a presente 

data.  

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça bem como o ilustre Ministro do 

Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso se manifestaram acerca da 

renúncia, no tocante a inexistência de dispositivo legal que impeça a abdicação do 

benefício de aposentadoria bem como a consequência de impedir que as 

contribuições vertidas ao sistema tornem-se imprestáveis para apuração de um novo 

benefício. 

Vejamos entendimento jurisprudencial alinhado a essa ideia: 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO. RENÚNCIA AO 
BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE OUTRO MAIS 
VANTAJOSO. POSSIBILIDADE 
1. Segundo entendimento pacificado em nossos Tribunais, fundado 
na ausência de vedação no ordenamento jurídico brasileiro, ao 
segurado é conferida a possibilidade de renunciar à aposentadoria 
recebida, haja vista tratar-se de um direito patrimonial de caráter 
disponível, não podendo a instituição previdenciária oferecer 
resistência a tal ato para compeli-lo a continuar aposentado, visto 
carecer de interesse. 
2. A renúncia à aposentadoria, para fins de concessão de novo 
benefício, seja no mesmo regime ou em regime diverso, não implica 
em devolução dos valores percebidos, pois, enquanto esteve 
aposentado, o segurado fez jus aos seus proventos. 
3. Apelação da parte autora provida. (destacamos) 

11 “Art. 181-B. As aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial concedidas pela previdência 
social, na forma deste Regulamento, são irreversíveis e irrenunciáveis” 
12 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. “Art. 5 (...), II - ninguém será obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” 

                                                            



Portanto, ante a ausência de lei regulamentando ou vedando a 

desaposentação, considera-se esta como forma de interpretação sistemática e 

teleológica do sistema previdenciário brasileiro à luz da Constituição Federal. 

Aqueles que argumentam em desfavor dessa forma de interpretação trazem à 

baila os fundamentos constitucionais em que se apoia o Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS), ou seja, sob o fulcro de que a Constituição da República 

institui um modelo baseado em duplo fundamento: contributivo e solidário; a 

desaposentação seria uma afronta à própria interpretação desse sistema e sua fonte 

de custeio. 

Nesse sentido, conforme argumentado em sustentação oral pelo Procurador 

Federal, Dr. Marcelo de Siqueira Freitas e pelo Ministro Chefe da Advocacia Geral 

da União, Dr. Luís Inácio Lucena Adams, no plenário realizado pelo STF, no dia 9 de 

outubro de 2014, no  julgamento conjunto dos recursos extraordinários 827.833 e 

661.256, o sistema previdenciário brasileiro é de repartição simples, contributivo, 

baseado na solidariedade, pela qual, as contribuições dos segurados não têm a 

finalidade exclusiva de trazer reflexos em seus benefícios, mas, na realidade, 

objetiva - principalmente - a manutenção do sistema de seguridade social. 

Sendo assim, sob essa perspectiva, a desaposentação só seria possível em 

sistemas de capitalização, haja vista que nesse modelo de Previdência Social 

inexiste o pacto entre as gerações, ou seja, as gerações vindouras não precisarão 

suportar as aposentadorias das gerações atuais, posto que estes, durante a fase 

laborativa, produziram um montante necessário a sustentar os próprios benefícios13. 

Assim, sob o argumento de que somente no sistema de capitalização há uma 

comutatividade estrita entre contribuição e benefício, seria, portanto, inconcebível a 

tese da desaposentação no sistema contributivo de repartição simples aderido no 

Brasil. 

Com a devida vênia, acreditamos que essa interpretação destoa dos 

princípios e regras constitucionais que cuidam do sistema previdenciário brasileiro. 

Conforme preambularmente esposado, os direitos sociais têm um núcleo 

fundamental, pelo qual, o legislador ordinário, mesmo tendo amplo poder de 

conformação normativa, não pode avançar.  

13 Instituto UFV de Seguridade Social. CONHEÇA OS REGIMES DE FINANCIMAMENTO DA PREVIDÊNCIA. 
Disponível em: <http://www.agros.org.br/provisao/artigo/conheca-os-regimes-de-financiamento-da-
previdencia>. Acesso em: 16 ago. 2015. às 12:55 

                                                            



Nesse diapasão, mister é expor o entendimento do ilustre Ministro Luís 

Roberto Barroso, que, ao proferir seu voto no julgamento dos recursos 

extraordinários supracitados, demonstrou, primeiramente, que apesar de no sistema 

de repartição simples inexistir uma comutatividade estrita entre contribuição e 

benefício, é necessário, contudo, haver um grau de correspondência mínima entre o 

que se recolhe e o que se recebe, sob pena de se anular o caráter contributivo do 

sistema, que será, dessa forma, pautado somente na solidariedade. Nesse sentido, 

deixa claro que a Constituição determina que os salários-de-contribuição compõem 

a base de cálculo para a definição das prestações previdenciárias e que estes, 

assim como os próprios benefícios resultantes, devem ser atualizados a fim de que 

preservem a sua expressão econômica. 

Em segundo lugar, ainda sobre os limites do poder de conformação normativa 

do legislador e a ausência de comutatividade absoluta entre os aportes dos 

segurados e as prestações estatais, o eminente Ministro sustenta que, ao impor ao 

aposentado que volta à atividade a obrigação de contribuir em igualdade de 

condições com outros trabalhadores sem que, contudo, perceba qualquer benefício 

da Previdência Social, há uma verdadeira afronta ao princípio constitucional da 

isonomia, posto que estar-se-ia impondo somente o ônus das contribuições – sendo 

que, pela teoria quinquipartite, tem destinação vinculada - sem qualquer perspectiva 

de um futuro benefício. Ou seja, inexiste repartição de forma equitativa dos ônus e 

bônus do sistema previdenciário. 

Cumpre expor que o STJ, por meio de sua corte especial, ao decidir sobre a 

constitucionalidade do §2º do art. 18 da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 

nº 9.528/9714, estabeleceu que esse dispositivo infraconstitucional deve ser 

interpretado no sentido de que há, na realidade, uma vedação à concessão de 

benefícios adicionais no âmbito da relação previdenciária existente, sem que disso 

se extraia um obstáculo à renúncia do vínculo original, seguida da celebração de um 

novo. Assim, essa é a única leitura possível do dispositivo em tela a tornar 

compatível com a Carta Magna15. 

14 “Art. 18 (...) § 2º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social–RGPS que permanecer em atividade 
sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência 
do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado”. 
15  (AgRg no RESP nº 328.101/SC, 6ª Turma, REl. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ 20/10/08; RESP nº 
663.336/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 07/02/08, pág.1). 

                                                            



Por fim, o excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso conclui pela 

necessidade de um sopesamento entre o caráter solidário e contributivo do sistema 

previdenciário brasileiro. Assim, o Poder Público não pode, aplicando a Constituição 

pela metade, criar uma categoria de contribuintes destituídos dos direitos a todos 

reconhecidos, sendo indispensável a universalização da fórmula atuarial básica 

oferecida a todos os segurados16. 

 

RESULTADOS 

Para que o Estado-Previdência possa fornecer as prestações necessárias à 

consecução dos direitos sociais, necessário é que se estabeleça um modelo 

previdenciário para o financiamento do custo atuarial, ou seja, é necessário que o  

Estado determine um modelo que imponha à sociedade a participação no custeio do 

sistema, por meio de aportes que garantam recursos financeiros suficientes à 

aplicação da política de segurança social17. 

Nesse sentido, pautado nos argumentos contrários à viabilidade da 

desaposentação e analisando, de forma breve o modelo de capitalização adotado no 

sistema previdenciário chileno, verificou-se que mesmo no modelo de repartição 

simples, como é o caso do Brasil, é viável a tese desaposentação, sem que fosse 

necessário promover uma reforma em seu sistema de custeio. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Pode-se concluir que a este estudo, no âmbito do direito comparado, trouxe a 

voga o que se tem obtido no regime previdenciário chileno de capitalização 

individual e o regime previdenciário social brasileiro no tocante a denominada 

desaposentação. 

Assim, com base na principiologia e normas constitucionais, alinhado à 

brilhante interpretação elucidada pelo ministro Luís Roberto Barroso, pela qual 

buscamos fielmente expor; concluímos que a desaposentação, além de ser uma 

16Ministro relator vota pela validade da desaposentação. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=277137>. Acesso em: 14 ago. 2015, às 
15:30. 
17 CASTRO, Carlos Alberto de; e LAZZARI João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 12ª. Ed. Santa Catarina: 
Conceito, 2010, p. 59 

                                                            



tese viável no sistema previdenciário brasileiro, é, ademais, uma interpretação 

necessária a garantir a isonomia daqueles que, mesmo aposentando, continuam 

contribuindo obrigatoriamente para manutenção do sistema de previdência social, 

sem, contudo, perceber qualquer contraprestação, posto que os dois benefícios 

concedidos (salário-família e reabilitação profissional) são de fruição pouco provável 

por parte do universo de segurados em questão. 
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