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Prefácio

Honrou-me o autor com o convite para fazer o prefácio de sua mais re-
cente obra. Passo a fazê-lo.

Vivemos um momento de reconstrução de paradigmas, pelo menos é o 
que vem sendo constantemente professado no mundo moderno.

A instabilidade dos objetos, a relatividade dos vínculos nas relações en-
tre os homens, as novas categorias nas ciências sociais, as constantes desco-
bertas na informática, as preocupações... Sem fôlego, poderíamos continuar de 
forma indefinida a arrolar todas as características e, trôpegos, sermos traga-
dos pela fúria desta nova era. Restam, no meio disto tudo, seres que se dizem 
humanos. Alguns tantos aparentemente incluídos neste processo avassalador. 
Outros, a maioria, dele total e certamente alijados (aqui não há qualquer reti-
cência típica da pós-modernidade): alheios ao teórico destas discussões, em-
bora vitimados pela ocorrência de seus fenômenos mais sofisticados. Seres 
que não podem ser alçados à categoria de humanos. Quase-humanos. Semi-
-humanos. Desumanizados.

Por outro lado, este processo de desumanização atinge também seres 
viventes em países ricos ou em castas abastadas de países pobres, em que, 
sendo conformados por relações cibernéticas, engendradas em “sites” de re-
lacionamento, estariam sendo concebidos por cientistas como construtores de 
uma raça pós-humana. Seres pós-humanos.

O processo de reinserção na humanidade destes seres inumanos (opri-
midos semi-humanos e opressores pós-humanos) passa por uma profunda 
revisão dos padrões discutidos para vários destes pós-estéreis novos paradig-
mas. Em síntese, gostaria de sentenciar com uma certeza nada típica da pós-
-modernidade: há necessidade de sermos humanos.

É de se estranhar que uma obra que discute o processo previdenciário 
possa esconder, no campo específico de sua atuação, uma das tantas chaves 
para responder a um tal mistério.

A obra que prefacio contém uma resposta simples para tanta complexi-
dade. E a simplicidade, parece-nos, urge.

Primeiro, já de início o autor se coloca a analisar a importância do méto-
do na construção das ciências. A ciência do direito (e ela existe, concluímos de-
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pois de muito estudar a questão), em suas constantes manifestações, deve-se 
debater com a questão metodológica. Aliás, em nossas aulas de pós-graduação 
na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, temo-nos deparado 
enormemente com a questão. Percebemos, inclusive, que muitas das lucubra-
ções do autor surgem exatamente desta angústia comum a nós e aos nossos 
orientandos de pós-graduação no sentido da análise da questão metodológica. 
Após intensas discussões sobre o positivismo, nos deparamos com o questio-
namento sobre a neutralidade dos agentes que analisam e mesmo operam a 
ciência jurídica. Desta lição o autor extrai a linha condutora de seu trabalho, 
para evitar que os excessos do positivismo não forneçam ainda mais elemento 
para construção de seres semi e pós-humanos.

Baseado nesta linha, o autor passa a analisar situações cotidianas, fa-
zendo com que a conclusão seja sempre no sentido da devolução aos homens 
do que lhes é próprio: a sua humanidade.

A humanidade reconstruída, a partir de linhas metodológicas, no caso 
do direito, por aquele que é o instrumento mais comum de sua efetivação: o 
processo.

Ora, o processo que, por si só, pode vir a ser instrumento de desuma-
nização, de desconsideração das necessidades do homem escondido atrás de 
cada relação jurídico-processual. As soluções colocadas na práxis do processo 
podem, ou não, ser redentoras: quem o utiliza é que faz as opções. A natureza 
previdenciária das relações processuais analisadas pelo autor altera a forma 
de maneira substancial. Na pós-modernidade é como se houvesse uma nova 
morfologia, com novos conceitos, mesmo que dentro de uma categoria que não 
é inteiramente nova. No entanto, mais do que mero espaço estético, que re-
dundaria em injustiças aparentes, legitimadas pelo procedimento, o processo 
é tratado, na obra, como um sítio ético. Isto é, o homem como centro das pre-
ocupações também das investidas procedimentais, sob o pálio sempre efetivo 
do devido processo legal.

Uma das chaves do mistério é entregue pelo autor aos leitores. Daqui 
por diante que estes abram todas as portas necessárias à construção de uma 
humanidade melhor... Ou simplesmente para a construção do que nunca teria 
verdadeiramente existido: a humanidade.

O autor somente teve condições de responder a tão complexa pergunta, 
algumas vezes de forma densa e outras de modo simples (como efetivamente 
devem ser respondidas as grandes perguntas), por ser intensamente-humano. 
Um ser inumano não poderia ter-se entregue a esta missão com tanta intensi-
dade e felicidade nas soluções.

As respostas se encontram não essencialmente na investigação metodo-
lógica realizada e fruto de estudo sério e consistente que José Antonio Savaris 
vem realizando no seu doutoramento. As respostas não se encontram apenas 
no fato de o autor ser magistrado dos mais sérios e respeitados. As respostas 
não se encontram apenas no fato de se tratar de um magistrado estudioso – 
o que certamente distingue qualquer juiz e o fornece a exata dimensão das 
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dificuldades a que a magistratura tem sido submetida atualmente de forma 
bastante concertada. As respostas repousam certamente no coração do homem 
que escreveu esta obra, pois conhece, com rara exatidão, que “ainda que eu fa-
lasse a língua dos anjos... sem o amor eu nada seria”. E, sem amor ao próximo, 
não se constrói a justiça imanente ao direito.

Marcus Orione Gonçalves Correia
Professor Associado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
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notA à 8ª edição

A escrita de nova edição deste trabalho é um grande desafio.  O mister exige 
aplicado monitoramento do trato doutrinário e jurisprudencial sobre os problemas 
jurídicos que já foram descritos nas edições anteriores, bem como um olhar rigoro-
so e crítico às inovações normativas que afetam o nosso objeto de estudo. 

Por outro lado, a atualização de uma obra pode demandar sua própria am-
pliação, o que é consequência da identificação de novas problemáticas e da neces-
sária análise destas a partir das premissas da teoria processual previdenciária. 

Mesmo a base teórica do esforço doutrinário aqui materializado é subme-
tida, a todo tempo, ao teste da falseabilidade (Karl Popper), da consistência e da 
coerência. A revisão, portanto, vai além dos ajustes de linguagem, que se mostram 
sempre presentes com vistas ao aprimoramento do texto.

Seria surpreendente se declinássemos aqui os pontos todos que foram pen-
sados como bom objeto para um reescrita. Alguns cederam; outros não. 

O fato é que o desafio da nova edição seria insuperável não fosse a inestimá-
vel colaboração de alguns queridos interlocutores, como o estimado Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça Sérgio Luiz Kukina e os amigos Ângela Fernandes, 
Melissa Folmann, André Bittencourt, Adriano Mauss, Serau Junior, Alexandre Tri-
ches, Diego Schuster, Paulo Vaz e, de modo único, a Flavia, minha interlocutora 
sobre todos os temas, a cada dia.

Muitos outros colegas e alunos me agregaram sobremaneira com questio-
namentos que se converteram em reflexões, sendo que algumas destas já puderam 
ganhar expressão neste livro. 

Encaminho este texto à publicação com a compreensão de que, diante dos 
constrangimentos de tempo e das minhas próprias limitações, alcancei precisa-
mente o possível. 

Agradecendo imensamente aos meus leitores, manifesto, em arremate, meu 
desejo de que esta obra responda com dignidade às expectativas quanto à sua valia. 

José Antonio Savaris
Março/2019
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notA à 7ª edição

Ao tempo em que finalizo a escrita para mais uma nova edição desta obra, 
renova-me a convicção de que apenas a compreensão relativa às exigências de nor-
matividade específica do direito processual previdenciário poderá permitir cons-
truções jurisprudenciais que guardem coerência com o sistema normativo e com a 
realidade em que vivemos.

Ora, na medida em que as decisões jurídicas tratam do mundo real, fazen-
do-o no contexto de todo o corpo do sistema de direito normativo, elas devem fazer 
sentido no mundo e devem também fazer sentido no contexto do sistema jurídico*.

Em importante texto onde sustenta a fundamentalidade do direito à Pre-
vidência Social, Marcus Orione expressa essencialmente essa conhecida ideia de 
MacCormick:

A teoria do direito constitucional, já se reconhece, tem um pouco de ciência da 
realidade e outra tanto de ciência normativa. Não se pode, no entanto, deixar que 
os elementos de ciência da realidade tomem conta por completo da interpretação 
constitucional, sob pena de o aspecto normativo ser relegado a segundo plano. 
Da mesma forma, para que a Constituição tenha força normativa não basta uma 
interpretação meramente literal. Na realidade, já dizia Konrad Hesse, a força 
normativa da Constituição decorre da confluência dos dois fatores (realidade/
norma) que a informam**.

A premissa central do direito processual previdenciário relaciona-se à pos-
sibilidade de flexibilização dos institutos do processo civil clássico quando sonda-
dos para solucionar problemas dos direitos sociais previdenciários, o que se pre-
tende seja operado com amparo no direito fundamental ao processo justo.

Sem essa sensibilidade, seguiremos com uma compreensão processual er-
rante, que desconsidera a importância do bem da vida que se encontra em discus-

* MACCORMICK, Neil. Argumentação jurídica e teoria do direito. Tradução de Waldéa Barcellos. São 
Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 131.

** CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. Os direitos sociais enquanto direitos fundamentais. 
In: CORREIA, Marcus Orione Gonçalves; CORREIA, Érica Paula Barcha. (Coord.). Direito 
Previdenciário e Constituição.  São Paulo: LTr, 2004. p. 25-43 (p. 38).
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são em um processo judicial previdenciário, e que prestigia a forma em vez do 
justo trato a um direito humano e fundamental.

Esta nova edição se encontra atualizada em relação a todas as frentes que se 
propõe encarar.

Dela, porém, foi extraído o texto relacionado às noções de direito material 
previdenciário, as quais conformavam os dois últimos capítulos das anteriores 
edições. O objetivo da supressão foi evitar que resultasse por demais extensa uma 
obra voltada ao direito processual previdenciário, em razão de estudos que podem 
ser encontrados em vários manuais e cursos de direito previdenciário, alguns de 
extrema qualidade literária.

Janeiro de 2018
O autor
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notA à 6ª edição

O conhecimento traz consigo a perplexidade da limitação. A expansão dos 
horizontes desperta, no agente do saber, a realização intelectual, a invulgar sensa-
ção de pertencimento civilizatório e de certa cumplicidade com a tradição.

A pesquisa é um componente essencial à construção do saber. É uma desa-
fiadora aventura que requer fôlego, propõe escaladas surpreendentes e descortina 
vistas antes não imaginadas. Não é possível a volta. São irresistíveis seus encantos. 
Mais uma edição da obra Direito Processual Previdenciário, portanto. É, afinal, o de-
sejo de saber, expandir e compartilhar, que constitui o fundamento desse trabalho.

O estudo se encontra atualizado, de acordo com as inovações operadas na 
legislação previdenciária, com o Novo Código de Processo Civil e com a mais 
recente jurisprudência previdenciária e processual previdenciária. O espírito de 
pesquisa motivou a ampliação do conteúdo do texto, aprofundando o esforço em 
relação às prerrogativas processuais da Fazenda Pública, já no contexto da nova 
legislação processual civil, e ampliando o espaço para as noções fundamentais do 
direito material previdenciário.

Deixo aqui o convite para essa nova caminhada e também meu agradeci-
mento a todos os amigos pelo companheirismo nesta aventura que a vida nos tem 
proporcionado.

Por fim, deixo aqui, em letras grandes, minha gratidão àquele que nos concede o 
maravilhoso dom da vida. Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas (Paulo 
aos Romanos).

Fevereiro de 2016
O autor





19

notA à 5ª edição

A prática parece falar mais de perto, mas a teoria permite ver mais longe. 
Era essa a nossa convicção, já anunciada na primeira edição de Direito Processual 
Previdenciário, publicada originariamente em abril de 2008.

Com tal pensamento, projetava-se um estudo que fosse além da análise das 
questões oferecidas pela prática processual previdenciária. Buscava-se, com reco-
nhecida ousadia, fundamentar teoricamente a necessidade, elementar para nós, de 
que as questões da prática processual previdenciária devem e merecem ser trata-
das a partir de uma perspectiva distinta daquela fundada no direito processual 
civil clássico. Em um tiro: alguns institutos do direito processual civil comum não 
passam pelo filtro constitucional que assegura o direito à adequada tutela jurisdi-
cional previdenciária. Não basta assegurar-se a judicialização das políticas públi-
cas de proteção social. É imprescindível, desde uma perspectiva constitucional, 
que ela se dê de maneira justa ou adequada.

Ao longo dos anos de 2012 e 2013, desenvolvemos alguns temas importantes 
para esse empreendimento teórico. Eles foram objeto de estudo crítico em discipli-
na específica no curso de mestrado da Univali. Já uma nova edição não poderia ser 
publicada, senão com as reflexões que emprestariam mais firme sustentação à tese 
exposta na primeira parte da obra.

A segunda parte, relativa aos temas centrais do Direito Processual Previ-
denciário, encontra-se ampliada e, por evidente, atualizada.

Por fim, a seção dedicada à habilitação para a prática previdenciária encon-
tra-se com importante conteúdo relativo às noções elementares do direito material 
previdenciário, acompanhado de análise de 80 casos práticos, com revisão juris-
prudencial e nossa análise crítica.
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notA à 4ª edição

A decisão pela realização de mais uma nova edição da presente obra se deve 
à circunstância de que à cada dia presenciamos novas respostas judiciais aos pro-
blemas de natureza previdenciária e processual previdenciária.

Para servir como fiel instrumento de suporte ao estudo e ao cotidiano dos 
operadores jurídicos são necessárias a revisão e a atualização das referências ju-
risprudenciais.

A publicação que a Juruá Editora ora oferece à comunidade jurídica passou 
também por nova revisão de texto e de suas referências bibliográficas.

Por outro lado, procurei suprimir do texto argumentos de natureza filosófi-
ca que, sem embargo de sua consistência, não se revelavam indispensáveis para a 
afirmação do marco teórico processual previdenciário. O estudo sobre o utilitaris-
mo judicial na aplicação do direito previdenciário foi, de resto, realizado com mais 
profundidade em minha tese de doutoramento. Reporto-me ao texto “Uma teoria 
da decisão judicial da Previdência Social: contributo para superação da prática 
utilitarista”.

Outro ponto que foi extraído do texto relaciona-se às noções de direito ma-
terial previdenciário, as quais conformavam o então Capítulo 12 das anteriores 
edições. O objetivo da supressão foi evitar que resultasse por demais extensa uma 
obra voltada ao direito processual previdenciário, em razão de estudos que podem 
ser encontrados em vários manuais e cursos de direito previdenciário, alguns de 
extrema qualidade literária.

Uma vez mais agradeço o apoio da amiga Mariana Gonçalves, sem o qual 
dificilmente teríamos concluído o presente trabalho.

Fevereiro de 2012
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notA à 3ª edição

O progresso da jurisprudência previdenciária e a cada vez mais sentida 
necessidade de uma disciplina sistemática do direito processual previdenciário 
levaram-me a uma nova revisão e atualização do texto original. Por essa mesma 
razão, elevei o número de casos estudados na última parte do livro. Na primeira 
edição foram analisados 44 problemas pela técnica de estudo de casos. A atual 
edição alcança 68 casos, entre ações previdenciárias de concessão, revisão ou 
restabelecimento.

Estimulado por alguns contrapontos, procurei dar mais visibilidade às pre-
missas que, em meu ver, sustentam a autonomia do direito processual previdenciário.

Foi também inevitável a ampliação no que toca à estrutura do trabalho. Im-
portantes temas passaram a ganhar na obra o destaque devido, tais como: Interes-
se de agir nas ações previdenciárias de restabelecimento, revisão ou anulatória de 
benefício; direito a aposentadoria por invalidez quando é possível a recuperação 
da capacidade mediante tratamento cirúrgico; data de início do benefício quando 
os requisitos legais são cumpridos após o requerimento administrativo; a identifi-
cação da data de início da incapacidade laboral e os efeitos financeiros dos benefí-
cios previdenciários por incapacidade.

Mais uma vez agradeço o apoio dos colegas Mariana Amélia Flauzino Gon-
çalves, pelo auxílio na pesquisa jurisprudencial, e Stewon Stankiewicz, pela revi-
são do texto sobre cálculo da renda mensal dos benefícios previdenciários.

Fevereiro de 2011
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notA à 2ª edição

Alterei substancialmente alguns capítulos para a publicação desta segunda 
edição. Além da necessária atualização jurisprudencial, desenvolvi alguns outros 
temas que são considerados nucleares para o processo judicial previdenciário. 
Animado por diversos colegas, elevei o número de casos estudados na última par-
te do livro, bem como tratei de modo mais extenso as noções fundamentais de 
direito previdenciário material, de modo a melhor amparar o leitor quando do 
estudo dos problemas que consubstanciam a última parte do livro. Agradeço, em 
especial, o apoio dos colegas Mariana e Stewon, servidores da Justiça Federal que 
me auxiliaram na pesquisa jurisprudencial, na elaboração de novos casos e com o 
diálogo necessário para uma mais madura proposição.

Agosto de 2009
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notA do Autor

Honrado pela Juruá Editora com a edição de Direito Processual Previden-
ciário, tenho oportunidade de compartilhar algumas de minhas reflexões e angús-
tias sobre a dinâmica do Direito da Seguridade Social. Aliás, é muito gratificante 
reconhecer que parte delas me acompanha desde o ano de 1996, quando ingres-
sei na magistratura federal e assumi jurisdição em vara especializada em matéria 
previdenciária na cidade de Curitiba. Como tantos, não havia sequer tido notícia 
desta disciplina na Faculdade de Direito.

É lamentável que desde a criação do primeiro curso de Direito do Brasil, em 
11.08.1827, com a constituição da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, as 
grades curriculares país afora não levem o Direito Previdenciário a sério e descon-
siderem por completo a existência do Direito Processual Previdenciário. Com esse 
erro de alvo, deixam de oferecer aos seus alunos cogitações essenciais para todo 
aquele que habita no Brasil das injustiças sociais. Seus alunos são os futuros ma-
gistrados, membros do Ministério Público, advogados e todos os demais operado-
res do Direito. Eventualmente conhecerão o direito previdenciário pela sua prática 
cotidiana, como eu mesmo fiz. Aproximar-se-ão dele pelo tato.

O problema é quando o operador do Direito Previdenciário imagina que, ao 
fim e ao cabo, o tato seja tudo o que merece esta disciplina. A fundamentalidade 
do direito à Previdência Social, a construção de sua tradição histórica em face da 
fome, seus avanços, seus retrocessos, as revoluções sociais e as lutas de classe que 
lhe imprimem a densidade de direito humano universal passam a ser vistos como 
dados laterais.

Não é por acaso que a principiologia dos Direitos Sociais e, sobretudo do 
Direito da Seguridade Social, é amesquinhada a um senso de que o que é justo e 
o que é correto em Direito Previdenciário revolve-se em um movimento pendular 
orientado pelo maior ou menor grau de compaixão da pessoa em relação à situação 
do outro. A compaixão ignoraria os limites econômicos do sistema previdenciário, 
teria um quê de irresponsabilidade, imprudência, irracionalidade, vulgarização. 
Ela seria o oposto da prudência, do zelo pela coisa pública, pelo sistema que é de 
todos, pela seriedade que não se deixa levar pela emoção que poderia ser gerada 
pela dor do outro.

O Direito Previdenciário não depende disso, porém. É claro que há emoção 
na sua aplicação. Ela é própria do gênero humano e um fator negligenciado na 
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análise das escolhas judiciais. É empobrecido o pensamento de que todo processo 
de tomada de decisões judiciais é puramente racional. É tremendamente equivo-
cado o raciocínio segundo o qual “penso, logo existo”.

Mas para além da emoção, a aplicação judicial do Direito Previdenciário 
parte de estrutura própria, uma principiologia que, sendo um pouco de todos 
os demais ramos do saber, é particularmente sua. Consegui perceber isso com 
um pouco mais de tempo na jurisdição previdenciária e com dedicado estudo da 
matéria. Não me envergonho de dizer, porém, que a profundidade e a largueza 
dos fundamentos do Direito Processual Previdenciário é ainda objeto de minha 
investigação.

Não apresento aqui a obra dos meus sonhos. Talvez eu nunca tenha publica-
da a obra dos meus sonhos. Meu esforço foi sistematizar o que há de construído e 
o que há de lacunoso na disciplina processual previdenciária. Antes disso, desta-
cadamente na primeira parte deste livro, meu objetivo foi estabelecer um método 
para se compreender o que há de construído e o que há de lacunoso no material 
com que (e em que) trabalha o operador do Direito, destacadamente o juiz.

Somente após estabelecer alguns pressupostos teóricos à compreensão do 
Direito Processual Previdenciário é que me percebi devidamente explicado para 
tratar de temas nucleares dessa disciplina. A segunda parte deste trabalho é a 
preferida nos operadores do Direito, especialmente de meus alunos dos cursos de 
especialização em Direito Previdenciário.

A prática parece falar mais de perto, mas a teoria permite ver mais longe.
A terceira parte deste livro é produto de cursos de capacitação desenvolvi-

dos no âmbito da Seção Judiciária do Paraná, destinado aos servidores, estagiários 
e outros colaboradores da Justiça, como professores e alunos de núcleos de práti-
ca jurídica que auxiliam no encaminhamento das ações judiciais no âmbito dos 
Juizados Especiais Federais. A busca da síntese do essencial para a prática pre-
videnciária norteou a parte final desta obra. Aparentemente descolada das duas 
partes precedentes, a reunião de seus temas aos das duas primeiras partes tem um 
propósito muito especial: reafirmar desde logo ao iniciante nas letras previdenci-
árias que há uma maneira própria de se compreender o direito à segurança social, 
assegurando-lhe mais que há um terreno próprio a ser explorado. E embora muito 
tenha de ser explorado, sabemos de onde partir.

José Antonio Savaris
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