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conforme redacoes dadas ao §4° do art. 40 e ao

§1° do art. 201 da Constitulcao.

Simultaneamente e tarnbern visando aapro

xlrnacao entre os regimes, a ECnO 20/98 introdu

ziu 0 principio da subsidiariedade do regimegeral
em retacao aos regimesproprios de previdencia,
conforme redacao dada ao §12 do art. 40 da

Constltulcao, pelo qual as lacunas das legisla

coes dos regimes proprlos, no que diz respeito a

critertos e requisites, serao supridas pela legisla

cao previdenciaria geral.

Com base no princlpio da subsidiariedade do

regime geral em relacao aos regimes proprios, do

princlpio da isonomia e do princlpio da maxima

efetividade da Constituicao, e tendo em conta a

finalidade da emenda constituclonal supracitada,

que francamente visou a uma maior harmonia e

reducao de diferencas entre os dois regimes, con

c1ui-seque deve ser aplicado aos regimes proprios

de previdencia 0 disposto no art. 15 da mesma EC

nO 20/98, isto e, a recepcao dos arts. 57 e 58 da lei
8273/97 como lei complementar em sentido ma
teriai que estabelece as criterios e requisitos para a
aposentadoria especial e direitos correlatos tambem
do servidor publico.

Nao ha moralegislativa no que diz respeito ao
art. 40, §4°, da Constituicoo: a propria EC nO 20/98
(que renumerou 0 §1° para §4° do art. 40) estabe

leceu, no seu art. 15, a recepcao dos arts. 57 e 58

da lei 8213/91 como lei complementar em senti

do material para 0 regime geral (art. 201, §1°, da

CR/88) e por sua vez determinou que tais criterios

tarnbern se aplicam aos regimes proprios, por for

ca do principio da subsidiariedade do regime geral
(art. 40, §12, da CR/88).
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1 lntroducao

Aplicacao recente que veio a ganhar espaco na

seara previdenciarla, com reflexos nas Iides desta

natureza, atualmente correntes perante 0 Judicia

rio, diz respeito ao instituto que se convencionou

chamar, doutrinariamente, de desaposentacao,

Tal figura previdenclaria, sabe-se, nao e nova,

tendo ha muito lugar nas licoes de Direito Previ

denciario. no ponto que diz respeito ao retorno do

aposentado aatividade, delxando a ccndlcao de

inativo, a exemplo do instituto de Direito Admi

nistrativo denominado de reversao.

Atualmente, uma nova aplicacao, dir-se-ia pou

co mais extensiva do instituto, eis que nao exigiria

o abandono da condicao de inativo seguida do re

torno aatividade, consistiria no ate pelo qual 0 se

gurado, ate entao aposentado e simultaneamente
empregado, manifestaria renuncla ao beneflcio por

si usufruido para, em seguida, formular novo re

querimento de beneficio da inatividade, para cuja

concessao seriam computadas, no periodo basico

de cakulo da nova prestacao, todas as contribui

coes relativas asua vida laboral, sejam elas relativas

a periodo laborativo anterior ao primeiro benefl

cio usufruido, sejam elas referentes ao periodo em

que, aposentado, permaneceu simultaneamente

em atividade remunerada, efetuando recolhimen

tos ao regime previdenclario.

A partir da mencionada opcao, escudada, se

gundo defensores do instituto, na ausencla de

vedacao legal a renuncla ao beneficio seguida do

requerimento de uma nova prestacao mais vanta

josa, desapareceria, para 0 entao titular, 0 beneflcio

anteriormente deferido pelo regime previdenciario,

dando lugarapossibilidade legitima de forrnulacao

de novo requerimento administrativo de beneflcio,

desta feita com 0 compute do periodo acrescido a
vida laboral do contribuinte/segurado, enquanto

este se encontrava aposentado, mas simultanea

mente no exerclcio de atividade remunerada.

Com os contornos qenericos ora explicitados,

vozes ha que se erguem, tanto doutrlnarta quan

to jurisprudenclalmente, na defesa do instituto e

de sua apllcacao em favor dos segurados aposen

tados-trabalhadores, visando, em linhas gerais, a

rnaloracao da prestacao ate entao titulada pelo

renunciante, objeto primaz do desenvolvimento

do instituto. Ha, todavia, posicoes outras que aca

tam a aplicacao da figura, com ressalvas quanta

aos seus efeitos e 0 momenta de sua producao, e,

ainda, que rejeitam a legitimidade de sua aplica

cao, afastando, por completo, a possibilidade de a

renuncla a anterior beneflcio dar azo a novo bene

ficio, de mesma natureza, desta feita, majorado.

A presente diqressao. passara pelos princl

pios vetores do sistema previdenciario constitu

clonal, com destaque para a sua forca normativa

neste ambito, pel as disposicces legais tangentes

a materia e pelo alcance de conceitos juridicos

que interessam aquestao.

2 Seguridade social: princlpios instituti
vos e informativos

A seguridade social, como 0 conjunto de nor

mas proqrarnatlcas organizadas e concretizadas

em sistema integrado de acoes dirigidas agaran

tla e aprornocao da saude, da assistenda social e

da previdencia social, encontra-se allcercada em

arcabouco normative constitucional constituldo

de princlpios, os quais, de seu turno, consistem

direito-garantia fundamental, a teor da exegese

do art. 5°, §2° e art. 6°, caput da CRFB/88.

Como direitos-garantia, dotados sao de for

ca normativa dentro do Estado Democratlco de

Direito, paradigma estatal que veio a superar 0

Estado Liberal, caminhando para a superacao do

Estado Social, este ultimo assinalado pelo exacer-



bado crescimento da estrutura do Estado, posto

em poslcao assistencial, interventiva e quase pa

ternalista em face dos ddadaos, berco no qual se

desenvolveram as regras de seguridade social. E
nesse novo contexte, inaugurado com a CRFB/88,

que ganha relevancia extrema a base constitucio

nal principiol6gica sobre a qual se assentam os

demais sistemas jurfdicos, configurando 0 fator

primordial a legitimar toda a atuacao de adminis

tradores e administrados.

No ponto particular relativo 11 Seguridade

Social e, mais precisamente, 11 Prevldencla So

cial - em cujo seio ganhou enfase 0 instituto

em analise - disp6e a Constitulcao Federal da

Republica, ja em seu prearnbulo, que os repre

sentantes do povo brasileiro, reuniram-se "em

Assernbleia Nacional Constituinte para instituir
um Estado Democratico, destinado a assegurar

o exercfcio dos direitos sociais e individuals, a

liberdade, a sequranca, 0 bern-estar, 0 desen

volvimento, a igualdadee a justice como va/ores
supremosde uma sociedadeiratema, pluralista e

sem preconceitos [...[",

Em tal balizamento, sstatuiu, ainda, que: sao

objetivos fundamentais da Republica, a constru
~ao de uma sociedade livre, justa e soiidaria (art.

3°, I da CRFB/88); todos sao iguais perante a lei,

sem distincao de qua/quer natureza (art. 5°, caput
da CRFB/88); sao direitos sociais, dentre outros, a

saude, a previdencia social e a asslstencia aos de

samparados (art. 6° da CRFB/88);"a seguridade so

cial compreende um conjunto integrado de acoes
de iniciativa dos Poderes Publlcos e da sociedade,
destinadas a assegurar os direitos relativos 11 sau
de, 11 previdencla e 11 asslstencla social" (art. 194,

caput da CRFB/88); a seguridade social se assen
ta, dentre outros, nos pilares da universalidade de
cobertura e de atendimento e da seletividade e dis
tributividade na prestar;lio dos beneficios e servi~os

(art. 194, paragrafo unico, I e III da CRFB/88);"a se

guridade social sera finane/ada portoda a.socieda
de, de forma direta e indireta, nos termosdalei" (art.

195, caput da CRFB/88); "a previdencia social sera

organizada sob a forma de regime geral, de cara

ter contributivo e de filia~ao obrigat6ria, observa

dos criterios que preservem 0 equillbrio financeiro

e atuarial" (art. 201, caputda CRFB/88);a previden-

cia social destina-se, dentre outras finalidades, ao

atendimento de eventos de doenca, invalidez,

morte e idade avancada, 11 protecao ao trabalha

dor em sltuacao de desemprego involuntarlo

aos dependentes do segurado recluso e do faleS

cido (art. 201, I, III, IV e V da CRFB/88); e vedada a

adocao de requisitos e criterios diferenciados para

concessao de aposentadoria aos beneficiaries do

RGPS (art. 201, §1° da CRFB/88).

Aludida base normativo-constitucional

serve de vetor para a atuacao Estatal, em suas

variadas funcoes (executiva, legislativa e judici

aria), e nao pode ser olvidada sob pena de in

cursao em inconstitucionalidade e, pols, em cae

rencia de legitimidade no Estado Democratlco

de Direito (art. 1° da CRFB/88).

tancacas as premissas constitucionais, di~

puseram as denominadas Lei de Beneffcios e L

de Custeio - Lei nO 8.213/91 e Lei nO 8.212/9.1,

respectivamente - em identica direcao (vide arts

1°,3° e 10 da Lei nO 8.212/91 e arts. 1°, 2° e god

Lei nO 8.213/91) e, no particular interessante a

tema, ficou disciplinado que:

Art. 1° A previdencia social, mediante contrj

buicao, tern par 'Am assegurar aos seus ben
ficiarios meios indlspensavels de manuten~a9

par motivo de incapacidade, desemprego in
voluntario, idade avancada, tempo de servk
encargos familiares e pnsao au rnorte daquel~

de quem dependiameconomicamente.

Art. 2° A Previdencla Social reqe-se pel 05 5

guintes prindpiose objetivos:

J - universalidade de partlclpacao n9
pianos prevldenciarlos:

[...].

Art. 11, §3°. 0 aposentado pelo Regime Gera

de Previdencia Social - RGPS que estiver eX~I

cendoau que voltara exercer atividadeabran

gida por este Regime e segurado obrigat0[i

em relas:ao a essa atividade, ficando sUjeita~

contribuis:oes de que trata a Lei n. 8.212/91,
24de julho de 1991, para fins de (usteio da

guridade Social.

Art. 18. §2'.0 aposentado pelo Regime

Previdencia Social - RGPS que permanecer

atividade sujeita aeste Regime, ouaeleretorn

nao fara jus a prestac;:ao alguma da Previden
Social em decorrencia do exercfcio dessa ativig

de,exceto ao salario-farnflla e areabilltacao pro
fissional, quando empregado. - Lei ne8.213/91

Nessalinha, discorrendo acerca dos princfpios

e objetivos constitucionais, encampados pela le

gisla~ao Infraconstitucional aplkavel 11 materia,

leciona a doutrina acerca da matriz do sistema se

curitario (MARTINEZ, 2001, p. 130/133)':

Na previdencia Social, a solidariedade e
essenclal. e exatamentepor sua posicao nucle
aresse preceito sustentacufo distinqulu-se dos
baslcos e tecnlcos, sobrepairando como dire
trizelevada. Ausente, sera Impossivel organizar
a protecao social.

Solidariedade que dizer cooperacao da
maioria em favor da minoria, em certos casos,
da totalidade em direcao a individualidade.
Dinarnlca a sociedade, subslste constante al
teracao dessas parcelas e, assirn, num dado
momento,todoscontribueme, noutro. muitos
sebeneficiam da participacao da coletividade.
Nessa ldeia simples, cadaum tambern seapro

pria de seu aporte. Financeiramente, a valor
nao utilizado por unse canalizado paraoutros.

[...]

Na Previdencia Social, eexigencia 16gica
e tecnlca maternatlco-financeira.

[...]

Seu perlmetro e a sociedade, num pri
meiro momento, e a comunidade internacio
nal, num passe mais avancado. Seu alcance
corresponde a universalidade do instrumental
considerado. Enorme no seguro social, total na
seguridade social.

[...]

A solidariedade nao e instrumento de
aplicacao pratica: diz respeito ao legislador.
Ferramenta formal, extravasada para 0 Direito
Prevldenctarto, no qual encontra acolhida, em
providencia tecnica. a solidariedade fiscal.

Impregna toda 0 edifkio securitario e, de
certa forma- nocaso mais comum-, passa des
percebida dac1ientela protegida, constitufda de
milh6es de pessoas, semnenhumaconsd~ncia
da participac;:ao delas. A solidariedade e apoio
sociol6gico e economico do sistema, sem os
participes senti rem diretamenteosseus efeitos,
em virtudedo distanciamento entre si, quando
da efetivas:ao dos servic;:os. Inspirac;:ao paraole
gislador e diretriz do administrador [...J.

1 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso deDireito Previdencidrio, tomo
1: nO<;6es dedireito prevldenciario. 2.ed. Sao Paulo: Ltr, 2001.

[...]
Asolidariedade nao eespcntanea. Aadeseo

a sistemas facultativos, caso do mutualismo e do
segura privado e, particularmente, da assistencia
privada ou publica, nao Ihe retira a compulsorie
dade, umavezadmitido 0 segurado nosistema.

o sequro social e imposto. Para Raggi
"0 segura social e obrigat6rio, porque, se nao

o for, nao sera segura social" (apud Augusto
Ventui, in "I Fondamenti Scientificie della Sl
curezzaSocia le", paq. 109).

Asujelcao legale condkeo paraa scllda
riedade se efetivar. A sustentacao de sistema
financeiro dessa natureza nela calcado Impoe

logicamentea obrigatoriedade.

Esta nee e so da contrtbufcao ou, even
tualmente, da filiaceo, em si, mas de todo 0

sistema do seguro social em relacao aspessoas
prategidas. Norma publica, jus cogens, a qual
nenhum dos tutelados pode subtrair-se, nao
importando 0 motivo. [...J.

Ainda sobre essadiretriz, colhe-se llcaonos se

guintes termos (JUNIOR, ROCHA, 2005, P.30/31)':

A seguridade social e, em ultima analise,
um instrumento atraves do qualsepretendem
alcancar os objetivos fundamentais da Repu
blica Federativa do Brasil, arrolados no art. 3°
da Constituicao, quais sejam: "construir uma
sociedade livre, justae solldarla: erradicar a po

breza e a rnarqlnalizacao: reduziras desigual
dadessocials e pramover 0 bem de todos".

[...]
No que tange a previdencla social, ela e

um segura social cornpulsorio, eminentemen
te contributivo - este e 0 seu principal trace
distintivo - mantido com recursos dos traba
Ihadores e de toda sociedade - que busca pro
piciarmeios lndispensaveis a subststenda dos
segurados e seus de pen dentes quando niio
podemobte-los ou nao esocialmente desejavel
que eles sejam auferidos atraves do trabalho
por motivo de maternidade,velhice, invalidez,
morte,etc.. (original semdestaque)

E, ainda (CASTRO, LAZZARI, 2002, p. 36/37)':

[...JJaa tese que propoe setransferir ao
trabalhador a responsabilidade por sua sub-

2JUNIOR, Jose Paulo Baltazar, ROCHA, Daniel Machado da.
Comentdrios il Leide Beneficios da Previdencia Social. 5.ed.Porto
Alegre: Liv. DoAdvogado Editora: ESMAFE, 2005.

3 CASTRO, Carlos AlbertoPereira de, LAZZARI, Joao Batista.Manual
deDireito Previdencidrio. 3.ed.SaoPaulo: Ltr, 2002.



sistencia futura,quando venha a deixarde ser
capaz para a trabalho, esbarra em sttuacoes
como a daquele que, ainda no tnfclo de sua
idade produtiva, venha a sofrer um acidente,
tornando-se doravante inca paz para a traba

Iho. Logo, par mats precavido que possa ser
a indivfduo,estara ele sempre sujeitoahip6
tese de multiples lnfortunios durante tada a
sua vida profissional, e nao somente com a
advento de sua velhice.

Importa ressaltar que as paises que, em
face de mudancas nos seus regimes previden
dartos, adotaram a sistema de capttalizacao de
recursos - mediante contas individualizadas em
nomedecada segurado - abandonaram, anosso
ver, a nocao de "previdencia social",ja queesta s6
seobserva quandoa sociedade, comoum todo,
presta solidariedade a cada um dos individuos
quedela necessite, parmeiodosistema de repar
tic;ao, au de fundo unko, A partir do momenta
em que cada trabalhadar facacotizacoes para si
pr6prio, e nao para umfundomutua,desaparece
a nocao desolidariedade social.

Disposto 0 substrato normative sobre 0 qual

deve ser analisada a questao atinente ao que se

convencionou chamar de desaposentacao, e pre

ciso verificar a conqruencia das justificativas de

sua aplicacao aos marcos constitucionais do siste

ma previdenclario, a fim de que se possa concluir

peia sua compatibilidade com aquele e, portanto,

pela legitimidade do instituto.

3 Sequridade Social: Previdencia Social:
riscos e continqencias socia is

A Ideia de seguridade social, alicerc;ada sobre

a nocao de protecao ou seguranc;a estatal remon

ta aos prlrnordlos do Estado Social, que veio a

suplantar 0 modelo de estado liberal, no qual a

liberdade e a prevalencia dos direitos individuais

se mostraram insuficientes agarantia do bem es

tar coletivo e aefetivacao de direitos compendia

dos na legislac;ao existente.

Nesta concepc;ao, surgiu premida por riscos

sociais emergentes do convfvio social e econo

mico e das inumeras necessidades ou contingen

cias por que passavam ou poderiam vir a passar

os seus integrantes, dando azo aprevisao de me

didas aptas a garantir socialmente a sobreviven

cia do indivfduo, primeiramente inserido num

contexte de protecao de classes e, em seguida,

de protecao universal'. Alcanc;ou prestacoes pro

tetivas, com algumas vartacoes conforme 0 rno

delo adotado, custeadas por aportes vindos de

varies setores (publico e privado), tanto no ambi

to assistencial, como no de saude e de previdsn

cia social (ou seguro social), este ultimo assina

lade pelo carater contributivo e de alcance mais

restrito, que 0 particularizam.

No plano previdenciarlo, uma das vertentes

da seguridade social, e tendo em mira que 0 ins

tituto da dssaposentacao implicaria a remincia a
prestacao anterior seguida do requerimento de

concessao de novo beneffcio pago em razao de

inatividade, de registrar-se que a continqencia ou

necessidade segurada, mediante contribuicoes

de seguridade social (e nao so previdenciarias), na

hipotese vertente, a render ensejo aobtencao de

aposentadoria - como sendo a prestacao repara

dora e substitutiva do salarlo da atividade rernu

nerada - ea impossibilidade de 0 segurado bene

ficlario prover a sua propria subsistencia atraves

do exercfcio de ocupacao que Ihe garanta retorno

pecunia rio de rnanutencao propria, seja porque

em idade avancada, seja porque incapacitado, seja

porque atingido, por presuncao legal, extenuante

e suficiente tempo laborativo em idade ativa, por

vezes em condicces de risco asua sanidade.

A esserespeito, escreveu-se (CASTRO, LAZZA

RI, 2002, p. 39)5 que:

A Prevldenda Social e, portanto, a ramo

da atuacao estatal que visa aprotecao de todo
individuo ocupado numaatividade labarativa re-

4 Art. 22. Todo 0 homem, como membro da sociedade,
tem direito a sequranca social e a realizacao, pelo esforco
nacional, pela coooeracao internacional e de acordo com a
orqanlzacaoerecursos decada Estado, dos direitos economicos,
socials e culturais lndispensavels a sua dignidade e ao livre
desenvolvimento desua personalidade.

Art. 25. I)Todo 0 homem tem direito aum padrao devida capaz
de assegurar a si e a sua familia saude e bem estar, inclusive
alimenta~ao, vestuario, habita~ao, cuidados medicos e os
servi~os sociais indispensaveis, edireito aseguran~a em caso de
desemprego, doen~a, invalidez, viuvez, velhice ououtros casoS
de perda de meios de subsistencia em circunstancias fora de
seu controle. [...] - Declara~ao Universal de Direitos Humanos,
adotada pela resolu~ao n. 217A (JIl) da Assembh?ia Geral das
Na~6es Unidas, em 10/12/1948 (citada por FORTES, Simone
Barbisan, PAULSEN, Leandro, Direito da Seguridade Social. Porto
Alegre: liv. DoAdvogado Editora, 2005. p.22).

sOb.cit.

munerada, para protecao dosriscos decorrentes

daperda ouredut;oo, permanente au ternporerte,
dascondit;6es de obterseuproprio sustento. Eis a

razaopela qual seda a nomedesegura social ao
vinculo estabelecido entre 0 segurado da Previ

dencla e 0 entesegurador estatal.

Em igual sentido, doutrina abalizada se poe

(FORTES, PAULSEN, 200S, p. 46/47)6:

A Previdencia Social, portanto,constitui

se em sistema gerido, organizado au contro

lado pelo Estado que objetiva dar cobertura a
eventos em regra imprevistos (riscos socia is)

que venham a acometer as beneficlartos do

regime, fornecendo-Ihes prestacoes e servkos
que garantam sua sobrevivencia,

Riscos au contlnqenclas sao as eventos

incertos, determinantes da perda da autono

mia dossujeitos, por conta de impossibilidade
laborativa, cujaocorrencia, embora em um pri

meiro momenta tenha um reflexo puramente

individual, apresenta, tarnbern, evidente lm

portancia para a sociedade, ja que a sltuacao

de desemprego au desocupacao involuntarla,
considerada em termos globais, opera reflexos
econ6mico-sociais conslderaveis,

[...]

No caso brasileiro, aConstituicao Federal

de 1988, nosincisos do art. 201, aponta como
riscos socia is que devem necessariamente ser

cobertos pelo Regime Geral de Prevldencia

Social, sem exclusao de outros, a doenca, a in
validez, marte, idade avancada, maternidade,

desemprego involuntario e reclusao.

E, noutro ponto da obra, no particular da es

pecle de beneficio em regra objeto da renuncia

de que trata a desaposentacao, continua (FORTES,

PAULSEN, 200S,p. 162/163):

as beneffcios par tempo de service

dividern-se em duas categorias: aqueles que

oferecem protecao contra contlnqencias efew

tivamente diagnosticadas, e aqueles que nao

se prestam a cobrir, objetivamente, nenhum

risco social, masseconfiguram em premia aos

segurados que tiveram vinculo previdenciario

par um perfodo relativamente longo, fixado
pela legI5Ia<;;;0.

[...]

6 FORTES, Simone Barbisan, PAULSEN, Leandro, Direito da
Seguridade Social. Porto Alegre: liv.DoAdvogado Editora, 2005.

No segundo caso, sltua-se a aposentadoria

portempodecontrlbukao [...Jtaltipodeaposen
tadoria efetivamente nao cobre nenhuma con
tlnqenciaau risco social, mas egarantida equeles
que contribuiram para a sistema par urn dado
tempo. Poder-se-ia, no maximo, aludir apresert
ca do risco social desemprego, que,em caso de

parses como a Brasil, acomete principalmente

aqueles que estao na faixa etarla de concessao
das aposentadarias par tempo de contribukao,
em geral aoredordos50 anos.

A Prevldencla Social, como visto, estruturou

se sobre 0 pilar do mutualisrno, extraindo da siste

matica dos seguros privados, 0 que Ihe da a toni

ca securltarla e nao assistencial, conceitos que se

Ihe tornaram aplicavels, assinalando 0 seu carater

contributivo, a cargo de todos, mediante aportes

a um fundo unlco, do qual todos se beneficlarao

uma vez ocorrentes os riseas sociais (fato prova

vel, previsfvel ou nao, relativo a acontecimento

incerto e futuro) ou contlnqencias (necessidades

derivadas de fato previsfvel antecipadamente),

eleitos em plano constitucional.

Por conseguinte, igualmente aplainado 0 ter

reno sobre este prisrna, tem-se que 0 estudo quan

to a legitimidade de apllcacao do instituto deve

passar, necessariamente, pelas caracterfsticas e fi

nalidade proprias do sistema securttarlo, cujas ba

lizas sao claramente explicitadas pela doutrlna, a

partir dos objetivos constitucionalmente postos.

4 RelaC;ao juridica de seguridade social:
relacao de custeio e relacao de amparo

Embora nao se pretenda, nem de longe, neste

estudo, esmiuc;ar todas as nuanc;as da referida re

lacao juridica, haja vista 0 nivel de detalhamento

e lmpllcacces nela compreendidas e nao cornpor

tados nesta diqressao, fato eque a questao da de

saposentacao diz respeito a alteracao produzida

no resultado juridico advindo de uma relac;ao fa

tico-juridica estabelecida no plano da seguridade

social, mas especificamente decorrente de uma

relac;ao jurfdico-previdenciaria existente entre 0

Estado - gestor do fundo previdenciario comum

eo beneficia rio - segurado ou dependente. Desta

relac;ao juridica estabelecida por forc;a de lei ou de

modo facultativo surge a obrigac;ao estatal de, ve-



8Db. Cit.

[...]

o regimeprevldenciario estabelecido na

Constituicao Federal e na leqlslacao ordinaria
segue a forma de repartlcao da receita entre
assegurados que delanecessitem. Nao havln
culacao direta entre a valor dascontribuicoes

vertidas pela segurado e a beneffcio que 0

mesmo possa vir a receber, quando ocarrente

algum dos eventos sob a cobertura legal. lsto
significa que ha segurados que contribuem
mais do que iraoreceber aguisa de beneffcios,

e outros que terao situal;ao inversa.

Prindpio expresso somente a partir
da Emenda Constitucional n. 20/98 (art. 201,

caput), significa que a Previdencia Social de
vera, na execu~ao da polftica previdenciaria,
atentar semprepara a relal;ao entre custeio e

pagamento de beneffcios, a fim de manter a
sistema em condil;oes superavitarias, e obser
varasoscilal;oes da mediaetariada populal;ao,

compelir a Prevldencia Social a, em tuncao dele,

conceder quaisquer outras prestacoes que nao

aquelas expressamente ressalvadas por vontade

legislativa. No particular, tratando 0 legis lador

da figura do segurado aposentado, nao conferiu

ele, ao tempo de perrnanencia/retorno aativida

de, ap6s a aposentadoria, qualquer efeito juridi

co que nao os textualmente excetuados. Tern-se,

pela regra positivada, ausencla de repercussao

positiva - geradora de direitos perante 0 siste

ma securitarlo (relacao jurfdica de amparo) - ao

segurado em tais condicoes,

Pelo que se viu, a questao envolve relacoes

juridicas distintas, nao gerando a de custeio, exis

tente entre 0 segurado obrigat6rio (posto em

exercfcio de atividade remunerada, mesmo que

tenha retornado a ela ap6s aposentado), qualquer

repercussao sobre a relacao jurfdica de amparo

(relacao de prestacao).ja aperfeicoada com 0 pre

enchimento das condlcoes e aperfeicoado 0 risco

ou contlnqsncla, seguido do pagamento do valor

assegurado,hajavista 0 mutualismo,a solidarieda

de intergeracional e 0 sistema de reparticao ado

tado pela Seguridade Social brasileira, baseado

em previa equilibrio financeiro e atuarlal, explicf

tados na doutrina nos seguintes termos (CASTRO,

LAZZARI, 2002, p. 88/89)8:

incompatibilidades de sua apllcacao em face dos

marcos constitucionais.

A despeito de tratar-se de questao nao pacifi

cada no seio jurisprudencial, a aplicacao do insti

ruto, num primeiro momento, esbarraria na falta

de previsao legal, embora veridico 0 fato de que

o primado da Iiberdade individual nao veda a re

nuncia a prestacao obtida, tendo em conta estar

consubstanciada em repercussao patrimonial, de

maneira tal, que, se 0 segurado, preenchendo to

dos os requisitos para aposentadoria, opta ainda

assim por permanecer em atividade, nao Ihe se

ria vedado nela continuar - quando se acha em

condi~6es ffsicas e psicol6gicas de manter-se tra

balhando - tampouco Ihe seria proibido declinar

do usufruto da prerrogativa ja concedida pela Ad

mmlstracao mediante sua provocacao, por vezes,

prematura e impensada.

Ea referida falta de previsao legal, na verdade,

seconsubstancia em 6bice imposto por expressa

norma legislada, no sentido de que 0 segurado,

ap6s e enquanto aposentado, nao se pode valer

do periodo simultaneamente trabalhado, com 0

fito de aproveitar 0 tempo de service aperfeicoa

do paralelamente ao tempo de jubilamento, para

fins de obtencao de novas prestacoes,

Embora a Iiteralidade do art. 18, §2° da Lei no

8.213/91, antes transcrito, em sua redacao atual

que nada distoa da oriqinaria, nao vede em verna

culo expresso a concessao de nova aposentado

ria em funcao do tempo trabalhado "no retorno a
atividade" ou "ria permanencla do vinculo laboral"

ap6s a obtencao do beneficio de aposentadoria, 0

legislador deixou expresso, por interpreta~ao 16

gica exciudente, que, em decorrencia do exercicio

dessa atividade, 0 segurado noo fard jus apresta

,00 alguma da Previdencia Social, ressalvando de

modo explicito apenas as presta~6es a que teria

direito acaso mantido vinculo empregaticio (segu

rado empregado), quais sejam, ao salario-famflia e

areabilita~ao profissional.

Diante disso, conquanto nao se vede 0 exer

cfcio da livre disponibilidade das importancias

pelo seu titular, impede a lei 0 uso desse novo

periodo de atividade p6s-aposenta~ao (per

permanencia ou por retorno a atividade), para

A questao atine ao cabimento da renuncia a
presta~ao anterior seguida da concessao de nova

presta~ao de mesma natureza (aposentadoria)

com 0 computo de periodo laborado durante

aposentadoria, para fins de majora~ao da

mensaI de beneficio e, diante das premissas

mencionadas, a resolu~ao do tema aponta

5 A "desaposenta~ao" a partir dos baliza;
dores jurfdico-normativos estabelecidos

Disso se apreende, pols, tratar-se de relaca

juridica de carater publico, seja no que se refer

ao custeio, seja no que pertine a prestacao, um

vez presente relacao juridica estabelecida em ca

rater cogente, vale dizer, por forca de dlsposica

e previsao legal de natureza obrigat6ria, cujas Irri

plica~oes devem ser analisadas a luz das norma

de direito publico.

Outras pessoas tern a obriqacaode conn
buirporque aleisimplesmente Ihes determinat
onus, sem quetenhamqualquer contraprestarg

pelofatode verterem recursos para a sistema.
Harne obrigacional tem fundamento, nestes C
sos, no ideal de solidariedade que fundamen

a Previdencia social, embasado na tearia do ris
cosocial, segundo a qualtodaa sociedade deve

suportar a encargo de prover a subslstenda dos
incapacitados praa trabalho.

[...J

Sendo regida par lei, e naopela vontade d

particulares, a relacao obrigacional de custeio

autonoma em relacao arelacecjurfdica de pre~4

tal;ao previdenclarla,

compelido, tembem pela lei, a obriga~.3o

dar - pagar beneffcio - ou de fazer - prest~

service - aos segurados e dependentes qy~

preenchendo asrequisitos legais paraa obtel"l
l;.30 do dlrelto, 0 requeiram.

A exlstencia de uma relaceo jurfdicaCl

custeio propria para a ambito da Previdend
Social caracteriza 0 modelo de previdenciaCl

carater contributive. [...] Pelosistema cantril:)
tlvo,a receita da PrevidsnciaSocial- e nocas
brasileiro, da Seguridade social como um tad

- decarre de pagamentos feitos par pessoa
comdestinacao especffica paraa financiam~n

to dasacoes no campoda protecao social.

[...]

rificado 0 risco/contlnqencla e preenchidos OS re

quisitos legais espedficos, praticar ate juridico de

natureza publica (ato administrativo) consistente

na concessao ou lmplantacao da prestacao segu

rada, em carater perene ou ternporarlo.

Imbricada com esta relacao e, ate mesmo, fi

gurando como um pre-requisite legal para a in

teqracao do beneficiario-sequrado - e por ele, do

beneficlario-dependente - nessa aludida relacao

jurfdlco-previdenciaria, haa relacao jurfdico-tributa

ria,atinente ao custeio previa da seguridade social.

Sob a 6tica da Previdenda Social, de ser regis

trado que esse plexo de relacoes juridicas entrela

cadas, em si distintas - prevldenciaria e tributaria -,

e ocorrente apenas nas hip6teses em que 0 contri

buinte figura como segurado (obrigat6rio ou facul

tativo) e, portanto, tarnbem como benefidario no

outro lade do sistema de seguro social. Hip6teses

ha em que se tern apenas contribuintes (v.g pes

soas juridicas) - relacao jurfdlco-tributarla de custeio

- e outras, em que severifica a presenca apenasde

beneficiaries (no caso dos dependentes) - relacao

jurldico-previdenciarta (de seguro social).

Edizer, entao, que a relacaojurfdica de seguri

dadesocialcompreende, numa ponta, relacao jurfdi

co-tributarla distinta (Estado-credor- contribuinte

deveder) e, noutra, relacao jurfdlco-prevldenciarla

(Estado-devedor- segurado-credor), juridico-assis

tencial (Estado-devedor- assistido-credor) ou juri

dlco-sanitarla (Estado-devedor - atendido-credor).

Acercado tema, segueelucidativa Ii~ao colhida

da doutrina (CASTRO, LAZZARI, 2002, p. 123/124)':

No campo do Direito Previdenciario, hil

semprerelac;ao de uma pessoa - natural au ju
rfdica - com0 ente previdenciario estatal. Con
tudo, hi!duasespecies distintas de relac;6es ju

ridicas decorrentes da aplicac;:ao da legislac;:ao
previdenciaria: a relac;:ao de custeio e a relac;:ao
de prestac;:ao. Numa delas 0 Estado e eredor,
noutra devedor. Na primeira 0 Estado impoe

coercitivamente a obrigac;:ao de que as pes

soas consideradas pela norma jurfdica como
contribuintes do sistema de seguridade - togo,

contribuintes tambem da Previdencia Social 
vertam seus aportes, conforme as regras para
tanto estabelecidas. Na segunda, 0 Estado e

7 Db.cit.



bem comosua expectatlva de vida, para a ade
quacao dosbeneficios a estasvarlavels.

Segundo Stephanes, comentando a
necessidade de adotar-se tal prindpio, ainda
quando a Emendan. 20/98 tramitava: "Noque
diz respeito aPrevidencia Social, os impactos
da dinamica demoqrafica refletem-se tanto
nasdespesas quanto no lado das receitas. Em
um sistema de reparticao simples como 0 bra
slleiro, 0 elemento fundamental para manter
seu equilibrio, considerando-se so mente asva
riavelsdemograficas, ea estrutura eta riada po
pulacao a cadamomento, po iseela que define
a relacao entre beneficlarlos (populacao idosa)

e contribuintes (populacao em idade ativa)".

sendo assim, analisada apenas a relacao de

prestacao (de seguro social), para 0 que nao in

fluem os novos e atuais recolhimentos feitos pelo

segurado ja aposentado, mas ainda em atividade,

tem-se que a Administra~ao - pela autarquia res

ponsavel - se defronta com norma que destitui

referido tempo de con sequencia jurldica positiva

para 0 segurado em termos prsvldenciarios, nao

gerando para 0 sistema dever de computa-lo para

outro fim senao aqueles ressalvados pela norma.

Nesse contexte de relacoes de natureza pu

blica distintas (tributaria e securitarla), para 0

Estado (devedor da prestacao), a quem cabe a

gestao e a quem e posslvel proceder, por seus

agentes, na estrita legalidade, e irrelevante 0

tempo de service laborado pelo aposentado, ex

ceto para fins de vlsuallza-lo, em relacao jurldica

diversa (de custeio), como contribuinte obrigat6

rio daquele (art. 11, §30 da Lei nO 8.213/91), sem

que para tal esteja correlatamente obrigado a

conceder prestacao diferente daquelas a que se

ve impelido por lei (salario-famllia e reabilitacao),

cuja natureza e propria mente assistencial, nos

termos do art. 203, I e IV da CRFB/88.

Posslvel dizer, entao, que, em nao havendo

direito outro derivado do tempo de servi~o pa

ralelo ao go2O de aposentadoria, por deliberada

ausencia de previsao legislativa (que fez as ressal

vas expressas tidas por albergadas), 0 ate de libe

ralidade do segurado aposentado, na rela~ao ju

ridica em que figura como credor, nao tem como

consectario 16gico-necessario 0 aproveitamento

de tempo de servi~o nao ace ito pel a norma po-

sitivada que rege a relacao juridica de ampard

apenas escudado no fato de que, noutra rela~a

distinta - a de custeio - efetuou recolhimento~

na condtcao de devedor, sobremodo em se tra

tando de sistema alicercado no pilar constitucio

nal da solidariedade, assim explicitado (FORTES
PAULSEN, 2005, p. 338)9,

o financiamento da Seguridade Sod
por toda a sociedade, par sua vez,revela 0 s
carater solidario. Ou seja, podem as pess
fisicas e jurfdicas serchamadas ao custeio e
razao da relevancla social da seguridade, ind
pendentemente de terem ou nao refacao dir

ta com ossegurados ou de serem ou nao de
tinatarios de beneffclos. A Seguridade Social

pols, tal comoarganizada no Brasil, e inspirad
no principio da solidariedade.

Alias, as pessoas jurfdicas jamais serao de
natarias debeneficios deprevidendasocial,jam
serao alcancadas por presracoes assistenciais
seutilizarao deservkosdesaude publica.

Mas a solidariedade, queexige sacrffldc
nanceiro daqueles que revelam capacidade par
contribuir ainda que nao beneficianos des set"{
cosebeneficios daseguridade social, naosigniflc
irresponsabilidade dos demais. Todos sao sollda
riamente responsavels nosentido dequea todo
cabe amanutencaodosistema deseguridade 56
cial, talcomo venha aserestabelecido porlei.

A recusade usufruto da prestacao e a conces

saode nova prestacao com compute de tempo d

service nao cumprido quando da primeira, por te

havido recolhimentos em tal interstido, quer en

volver duas questoes distintas e que, por isso,na

podem ser tratadas como se a segunda ("nov

aposentadoria, com 0 compute de tempo de ser

vico posterior 11 DIB) fosse uma necessaria decor

rencla da primeira (renuncia 11 prestacao).

oate de concessaoda aposentadoria e vincu

lado e toma-se perfeito e acabado quando, pree~0

chidas as condi~oes e implementado 0 risco/co');

tingencia, a Administra~ao cumpre a obriga~ao d¢

pagar 0 que fora assegurado pelo regime de previ

dencia social,numa rela~aojuridico-previdenciari~,

que, de sua vez, nao guardara necessaria equiva/

lencia objetiva e subjetiva com os elementos qu~

compoem a rela~ao jurldico-tributaria (custeio). 0.

9Gb.Cit.

ato de Iiberalidade do segurado, pois, nao conferi

ria, s6 por si, a ele 0 direito de obter outro benefi

do, de mesma natureza, com 0 compute de novo

periodo laborado ap6s 0 jubilamento, pois tal perf

odo, por vontade legislativa, embora trabalhado e,

por isso, sujeito a novas contrlbuicoes. nao qerara

efeitos jurfdlco-previdenclarlos outros a nao seros

expressamente previstos em lei. Em tais cases, de

regra, a autarquia nao se opoe 11 desaposentacao

em si, massim 11 concessaode novo beneficio com

o acrescirnode tempo de service nao reconhecido

pela leqislacao que disciplina 0 vinculo.

Verifica-se, ademais, que a prlvacao de efeitos

novos, pela base principiol6gica na qual soergui

da a seguridade Social brasfleira, nao contraria a

Constituicao: ao contra rio, mostra-se acorde com

os principios constitucionais (v.g. 0 da igualdade) e

os vetores da seguridade Social explicitados ante

riormente, a partir dos quais se pode dizer que nao

ha relacao biunivoca entre 0 aporte de recursos

aos cofres da seguridade via tributacao dos sujei

tos passivose as prestacoes conferidas aos benefi

ciarios (segurados,assistidose atendldos), de sorte

a restar legitimada a exiqencia de contribuicao ao

segurado aposentado que matem vinculo com 0

RGPs na condicao slmultanea de trabalhador re

munerado e,pois, em igualdade de condkoes com

os demais, na qualidade de contribuinte.

o que se chama desaposentacao, termo lrn

pr6prio que nao reflete a realidade do instituto,

eisque disso nao setrata, dado haver sucessao de

beneficios sem solucao de continuidade, manti

da, portanto, a condicao inicial de aposentado do

pretenso renunciante, encobriria, na verdade, pe

dido obliquo de esdruxula revisaolO de ate admi

nistrativo vinculado ja consolidado no tempo, por

agrega~ao de fatores posteriores 11 concessao do

beneficia inicialmente vindicado pelo segurado.

10 "[ •••] Melhor seria a lei prever,autamaticamente,0 reed/culo da
beneficia, par exemplo,a cada ana a mais de contribuic;:ao do
segurado, paisa desaposentac;:ao, hoje,nadamaisedo que um
criativo meeanismo de superac;:ao desta omissao legislativa. Nao
ea desaposenta<;ao em si 0 que a segurado deseja, massim a
melhoria desua prestapjo.Adesaposenta~aoequestoo inciden tal
na a~oo revisional." (semgrifosno original) - in: IBRAHIM, Fabio
Zambitte. Curso deDireito Previdencidrio. 14. ed. Riode Janeiro:
Impetus, 2009. p.725/726.

I Jornada de Direito Prevldenciarlo

Nao haveria, sob tais nuances fatlcas, ate de

Iiberalidade qualquer ou mesmo renuncla - ate

porque nao se renunciaria 11 prestacao de aposen

tadoria em si, mas a de aposentadoria sob dada

especie menos vantajosa -, senao uma forma de

revisao tendente 11 majoracao da RMI da presta

~ao inicialmente concedida quando os requisitos

se mostravam insuficientes para a concessao de

prestacao diversa mais vantajosa (seja por altera

cao do fator previdenciario, pela expectativa de

vida e pelo tempo de service agregado ou pela

alteracao dos salaries de contrlbuicao).

Como discorrido em Iinhas precedentes, tem

se relacao jurtdico-previdenciaria, de natureza

eminentemente publica e nao privada, calcada

no dever de amparo Estatal, tendo como conse

quencla a producao de ate juridico valido, perfei

to, acabado e eficaz, de natureza administrativa,

cujos efeitos nao podem ser arrostados por mera

deliberacao unilateral do particular; a relacao obri

gacional, in casu, e de regime publico e a Adminis

tracao s6 estaria autorizada a, fazendo 0 que a lei

expressamente permite (todo 0 mais Ihe e vedado),

anular seus atos quando eivados de vicios que os

tomassem i1egais ou revoqa-los por questao de

convenlencia e oportunidade (conceitos a serem

aquilatados pela pr6pria Adrninistracao), de tal
maneira a nao poder 0 administrado ditar os ter

mos daquele ate revocat6rio.

No regime de direito publico administrativo

e necessario que os atos administrativos sejam

anulados ou revogados, conforme sejam ilegais,

inconvenientes ou inoportunos, sendo necessario

que a Adrninistracao Prevldenclarta, com alicer

ce em permissive legal expresso, assim proceda;

existindo, todavia, vedacao expliclta legislada,

plasmada no sentido de que em decorrencia ou

em funfQO do tempo de atividade do aposenta

do somente alguns efeitos juridico-securitarios

sao resguardados, em rela~ao de harmonia com

o arcabou~o normativo que informa a segurida

de, preservando 0 equillbrio financeiro e atuarial

e evitando distor~oes, a desaposenta~ao nao en

contra ria aplica~ao legftima.

A diretriz constitucional do sistema aponta

para a inconsistencia jurfdica, e ate mesmo para a

invalidade, do argumento cal~ado simplesmente
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do direito de renuncla e na exlstencia de contribui

coes correlatas ao perlodo a ser acrescido, eis que

incompativeis com os principios da soiidariedade

sociai e da igualdade, bem como inconciliavels

com os valores salvaguardados pela Seguridade

Social e pela teleologia do sistema como um todo,

cuja provocacao pressupoe 0 implemento do ris

co ou da contlnqencla assegurados socialmente.

A construcao doutrinaria. amparada em in

terpretacao aparentemente mlope do sistema

de seguridade social, porquanto limitada a con

ceitos de cunho prlvatlstico, olvida as diretrizes

constitucionais sem as quais aquele nao pode

ser sequer compreendido.

A aplicacao do institute. sem a analise das es

pecificidades do sistema e das relacoes jurldicas

nele envolvidas, rnostrar-se-ia, demais disso, ten

dente ao aproveitamento de lacunas - na verdade

inexistentes - para a chancela de especie de artifi

cio que aiia a vantajosa condkao de percepcao de

duas fontes de renda - uma do trabalho assalaria

do e outra do RGPS - enquanto se completam os

requisitos para prestacao mais vantajosa, em abso

luta desigualdade com os demais segurados que

permaneceram em atividade e em franco prejuizo

aos cofres previdenciarios que pagam um bene

flcio prematuramente, em sobrecarga do sistema

(de reparticao, baseado em equiiibrio financeiro

e atuarial), quando 0 segurado tem condicoes de

permanecer em atividade e assim, efetivamente,

o faz (violando a finaiidade do sistema - art. 1°do

PBPS), sem prejuizo de rnajora-lo, revendo-se ate

administrativo no interesse exclusivamente pri

vado (0 que contra ria 0 principio da supremacia

do interesse publico sobre 0 particular) assim que

o interessado, aposentado-trabalhador, intente

completar os requisitos para obtencao de benefl

cio mais vantajoso financeiramente, requisitos es

tes que noo tinha ao optar, precipitadamente, pela

inativacao no RGPS.

Os escopos da seguridade social - dirigida a

assegurar, de modo definitivo, aos seus benetiaa
rios meios indispensdveis de manutem;:oo, por moti

vo de incapacidade, desemprego involuntario, idade

avanr;ada, tempo de servir;o, encargos familiares e
prisoo ou morte daqueles de quem dependiam eco

nomicamente - tambem nao se mostrariam har-

m6nicos com tal especie de revisoo por via obliqua,

mediante a consideracao do tempo de servico

laborado apes a aposentadoria, permitindo, se as

sim for acatado 0 institute, haja reiterados pedidos

de revlsao (reiteradas renuncias), para 0 fim de in

c1uir os novos salaries de contribuicao de perlodo

antes inexistente porque ainda nao trabalhado,

autorizando-se especie infindavel de recakulo da

renda do beneflcio. Para evitar tais distorcoes a

leqlslacao subtraiu do tempo de service laborado

pos-aposentadorla efeitos securitartos como os vi

sados atraves da apllcacao da desaposentacao.

A Previdencia Social tem carater contributivo

e esta assentada no pilar da soiidariedade que in

forma toda a Seguridade Social, de maneira que

nao se poderia transmudar a natureza de segura

social que a caracteriza, para 0 fim de solver even

tual insuficiencia do prernio ou dos proventos da

aposentadoria, defasados por atuallzacao e rea

justes Inabeis a preservar sua capacidade de com

pra e manutencao do beneficia rio, eis que nao se

trata de asslstencla social, tampouco de seguro

propriamente privado. Desta feita, a legitimidade

da aplicacao de qualquer instituto jurldico neces

sita ser aferida a partir da conqruencia deste com

os principios e asfinalidades precipuas do sistema

jurldico em que teria apllcacao.

6 Conclusao

Em tais linhas de arqumentacao, verifica-se a

incompatibilidade vertical da construcao jurldica

sob analise, uma vez colidente com 0 substrato

principioloqlco constitucional que orienta e in

forma 0 sistema de seguridade social brasileiro,

atritando-se com 0 carater publico e social que 0

assinala,bem como caracteriza as relacoesjurldicas

aperfelcoadas neste ambito, repercutindo negati

vamente, por meio de vlsao puramente individua

lista e inadequada, no equiiibrio financeiro e atua

rial por meio da sobrecarga precoce do sistema, por

vezes estimulando-a, em evidente contrariedade

as finalidades sociais (previdenclarlas, assistenciais

e sanitarlas) para a qual fora idealizado.

Pretendemos deslindar ou mais precisa

mente suscitar 0 debate, sem a pretensao de

exauri-Io, acerca de tema recorrente na jurispru

dencia de nossos tribunais e turmas recursais,

mas ainda nao pacificado e que afeta a sltuacao

de miihares de brasileiros.

Com efeito, na atual conjuntura econornica,

marcada pelo trabalho informal, tem crescido

vertiginosamente a quantidade de trabaihadores

sem vinculo empregatlcio cujo enquadramento

na Previdencia Social e ou pode ser feito, em tese,

na condicao de contribuinte individual.

A categoria dos contribuintes individuais tem

como principal caracteristica ser de sua propria

responsabilidade 0 recolhimento das respectivas

contrlbuicoes prevldenciarlas, consoante preconi

za 0 art. 30, inell da Lei nO 8.212/91 (Lei de Custeio

da Previdencia Social).

Ocorre que nao raro tais trabalhadores nao

vertem quaisquer contribulcoes para os cofres do

Regime Geral de Previdencla Social.

Malgrado a ausencla de contribulcces, pulu

lam acoes judiciais nas quais se pleiteia a conces

sao de pensao por marte de supostos contribuin

tes individuais, mediante sua lnscricao postuma

e recolhimento ou indenizacao das contribuicoes

em atraso de forma retroativa, inclusive median

te a reallzacao de desconto no beneficio previ

den ciario almejado.

1 A natureza contributiva da Prevldenda Social

Nao se pode olvidar que a Seguridade Social

compreende a Assistencia Social. a Saude e a Pre

videncla Social. sendo a primeira prestada aos ne

cessitados, enquanto a Saude e assegurada a uni

versalidade das pessoas e, por fim, a Previdencia

Social reclama 0 recolhimento de contribui,oes.

Nesse sentido, dispoe 0 caput do art. 201 da

Carta Republicana de 1988, com a redacao dada

pela EC nO 20/98, in Iitteris:

Art. 201. A prevldencia social sera organizada
sob a forma de regime geral, de cardtercontribu
tivoe de filiac;:ao obrigat6ria, obsetvados ctitetios
quepreseNem 0 equilibrio financeiro e atuarial, e
atendera, nos termos da lei,a: (grifo nosso).

Frise-se que e precisamente 0 carater contri

butivo da Previdencia Social que a distingue com

nitidez da Asslstencla Social, ja que em ambos os

setores da Seguridade Social sao previstas presta

<;6es pecuniarlas de trato sucessivo.

Nesse diapasao, cabe ressaltar que as contri

buicoes previdenciarias possuem a natureza de tri

butos preordenados e vinculados a determinada

finalidade, qual seja, 0 custeio de beneflcios e ser

vicos aos beneficlarlos do regime de Previdencia.

Ademais, exige-se que a relacao entre as con

tribuicoes e as prestacoes obedeca ao principio

do equiiibrio financeiro e atuarial.

Sobre 0 tema, pontifica Daniel Machado da

Rocha (2004, p. 157), in verbis:

[...] 0 princfpio em exame compoe-se de
duas facetas complementares: 0 equilibriodo
sistema comoum todo e 0 equilfbrio da presta
c;:ao em facedes aportes vertidos. Emque pese
a referenda generalizada ao equilibrio fiscal
e atuarial como se fossem termos ldentkos,
torna-se necessario diferencta-los para uma
cornpreensao mais adequada. 0 equilfbrio fis
cal, num sistema de reparticao simples, ocorre
quando 0 total dos beneficios que estiverem
sendo pagos nao ultrapasse as receitas das
contribulcoes vertidas em um determinado
perfodo; 0 equilibrio atuarial esta relacionado
com a sufictencta das contribuic;:6es de um in
dividuo para viabilizar 0 pagamento dos seus
pr6prios beneficios.

Para melhor compreensao do equiiibrio fi

nanceiro e atuarial impende consignar sucinta ex-


