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Nota dos autores à 2ª edição

Quando encerramos a primeira edição do livro, em meados 
de 2019, já tínhamos a certeza de que seria inevitável uma revisão 
completa da obra, em face da possível alteração do sistema previ-
denciário brasileiro decorrente da discussão relativa à PEC 06/2019.

Nossa previsão restou confirmada com o advento da Emenda 
Constitucional 103, publicada em 13 de novembro de 2019. De fato, 
a referida Emenda Constitucional promoveu a transformação mais 
profunda que o sistema previdenciário brasileiro já sofreu desde a 
promulgação da Constituição Federal de 1988.

As mudanças efetuadas afetam o financiamento dos regimes 
públicos de previdência, os requisitos de acesso às prestações pre-
videnciárias, a forma de cálculo dos benefícios, bem como o direito 
à acumulação de prestações nestes regimes. É conveniente apontar, 
ainda, as medidas legislativas que ampliam o papel do sistema pri-
vado na vida dos trabalhadores brasileiros.  

Ademais, neste meio tempo, foram aportadas importantes 
contribuições na  jurisprudência pátria, com a consolidação de no-
vos temas em precedentes vinculantes nos tribunais superiores, 
bem como uniformizados entendimentos relevantes em represen-
tativos de controvérsia da TNU.

Pensando nestas questões, apresentamos aos iniciantes na 
área previdenciária, e aos alunos que estão se preparando para os 
concursos públicos das carreiras federais, a 2ª edição de nossa obra.





Nota dos autores

A evolução experimentada pelo direito previdenciário, em 
especial nos últimos trinta anos, foi realmente notável. Em grande 
parte, este avanço foi impulsionado pelo fenômeno da judicializa-
ção dos direitos fundamentais sociais.  Especificamente em relação 
ao direito previdenciário, diariamente, são ajuizadas ações que não 
apenas discutem o acerto do indeferimento de pedidos feitos na 
esfera administrativa, mas também questionam a adequação dos 
contornos protetivos do sistema. Por tais motivos, não se justificava 
o distanciamento dos cursos de direito em relação à realidade pro-
fissional dos operadores do direito. No final de 2018, com a Portaria 
nº 1.351, a qual aprovou o Parecer CNE/CSE nº 635/2018, finalmente 
o direito previdenciário obteve o reconhecimento devido, passando 
a ser disciplina obrigatória dos cursos de graduação.

Como professores de pós-graduação em direito previdenciá-
rio, e de cursos preparatórios, temos recebido muitos pedidos de in-
dicação de livros que permitissem ao neófito nesta área sedimentar 
uma compreensão básica. Assim, o presente trabalho foi escrito em 
razão de um sentimento de dever para com os nossos alunos que 
se preparam para os concursos públicos das carreiras federais, tais 
como Juiz Federal, Procurador Federal, Defensor Público Federal, 
dentre outras.

Temos a convicção que hoje existem ótimas obras na área do 
direito previdenciário, mas algumas, pela extensão, ou pela profun-
didade, demandariam uma disponibilidade de tempo que o candi-
dato não pode dispensar, sobretudo quando é necessário estudar 
um número significativo de outras disciplinas. Então, para quem 
trilha o caminho do conhecimento pela primeira vez, o excesso de 
informação pode ser tão prejudicial quanto sua escassez.



A assimilação e sedimentação do conhecimento não ocorre 
de forma homogênea para todos os estudantes. Optamos por um 
enfoque que possa ser útil aos operadores do direito que enfrentam 
os diferentes concursos públicos, sem deixar de ser apropriado para 
os estudantes de graduação.

Por fim, desejamos que nossa modesta contribuição possa 
conectar os leitores com o emocionante universo do direito previ-
denciário e, além disso, auxilie na concretização das metas profis-
sionais dos operadores do direito.
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