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Prefácio

Em um momento em que o benefício previdenciário da aposenta-
doria especial sofre violentas mudanças em seu regime jurídico, que têm 
potencial para o esvaziamento da proteção e da compensação que o jus-
tificam, Diego Henrique Schuster nos presenteia com uma obra de gran-
de profundidade e alcance, na qual invoca e dá consistência aos diversos 
princípios, à função social e às muitas e necessárias ligações do direito 
previdenciário com as outras áreas do conhecimento.

Adotando uma perspectiva sistêmica, que pressupõe e acolhe a 
complexidade da temática, o autor aborda os elementos essenciais, que 
caracterizam a aposentadoria especial e o direito à redução do tempo 
de contribuição do trabalhador que atua em condições nocivas à saúde 
e à integridade física, e identifica as conexões desses elementos, entre 
si e com outros conjuntos de referências, enveredando pelas estrutu-
ras do sistema de proteção social, aprofundando-se em aspectos técni-
cos e lembrando, a cada passo, que há um propósito maior a orientar a 
construção e a interpretação de regras e princípios aplicáveis ao direito 
previdenciário. Num discurso que atribui centralidade ao trabalhador, 
à sua saúde, sua autonomia e valor do seu trabalho, Diego invoca lições 
de Niklas Luhman, para desenvolver a noção de risco e defender a im-
portância da prevenção, da redução da probabilidade de risco ou das 
dimensões do dano.

A obra coloca o leitor frente a incoerências e paradoxos presentes 
no arcabouço normativo atual da aposentadoria especial, como é o caso 
da antinomia constitucional que o autor vislumbra na “contradição entre 
o artigo 201, § 1º, da CF e o dispositivo que veda a conversão do tempo de 
serviço especial em comum, posto que um artigo determina o tratamento 
diferenciado para quem trabalha sob condições especiais e o outro res-
tringe sua utilização na prática”.



Diego fala a partir do lugar de quem não apenas estuda incansavel-
mente – é mestre em Direito Público, professor e autor renomado na área 
do direito previdenciário, mas, sobretudo, do lugar de quem vivencia, in-
clusive da tribuna como advogado, os atuais dilemas dos conflitos que 
envolvem a interpretação e a aplicação do direito previdenciário, adver-
tindo para os impactos e contradições trazidos com as mudanças no regi-
me jurídico da aposentadoria especial, particularmente as decorrentes da 
Emenda Constitucional 103/2019. 

A obra faz um resgate fundamental de conceitos, princípios e parti-
cularidades que caracterizam o tempo de serviço especial e problematiza 
os desafios da comprovação da exposição do trabalhador aos riscos das 
diferentes atividades e dos diversos agentes nocivos. Buscando referên-
cias em regras e princípios constitucionais e infraconstitucionais, o autor, 
constantemente, dialoga com os precedentes judiciais na busca de ofere-
cer densidade às definições e fazer associações, identificando e propondo 
consensos, o que, em tempos de fluidez de entendimentos, é de funda-
mental importância.

Um processo civil que atente para os princípios e desafios da fun-
damentalidade do direito previdenciário. Este é um dos clamores que, 
de forma mais intensa, se revelam no texto, que, por diversos caminhos 
aponta para a complexidade envolvida nas ações judiciais voltadas à 
comprovação de tempo de serviço especial e para as graves consequên-
cias que podem advir de uma aplicação cartesiana e determinista das 
normas adjetivas. Consciente da força de suas palavras, mas convicto 
da importância de que reverberem por toda a comunidade jurídica e po-
lítica, o autor, em diversos momentos, ao longo do texto, adverte para 
os riscos de injustiça nas ações previdenciárias, quando conduzidas sob 
viés eficientista.

Integrante de uma nova geração de juristas, Diego Henrique Schus-
ter dialoga com os desafios do Direito Previdenciário, como aquele médi-
co de família, que, exercitando a escuta respeitosa e a ponderação, busca 
compreender e verdadeiramente tratar a origem do problema, não se con-
tentando em apenas procurar e tratar os respectivos sintomas. 

De forma questionadora, propositiva e com disposição para se sur-
preender, o autor provoca, a todo tempo, no leitor, um fenômeno que ele 
mesmo denominou de “estranhamento”, numa constatação que lembra 
uma passagem de Merleau Ponty, ao falar da importância de readquirir-
mos nossa capacidade de espanto, diante dos acontecimentos: “Para ver-
mos o mundo, temos de romper com nossa aceitação habitual a ele.”



Diego, por esta obra e em sua atuação profissional, nos provoca, 
constantemente, a não sermos indiferentes às consequências das escolhas 
interpretativas no Direito. É uma honra e uma satisfação prefaciar seu 
livro, que já se revela essencial a todo aquele que se dedica ao direito pre-
videnciário e, particularmente, aos que se aventuram pelo contexto, cada 
vez mais desafiador, do regime jurídico da aposentadoria especial.

Florianópolis, janeiro de 2022.

Taís Schilling Ferraz





Prefácio

A complexidade das questões que envolvem a aposentadoria espe-
cial exige reflexões panorâmicas e uma imperiosa revisitação aos concei-
tos e motivações de sua criação.

Desde quando foi instituído, o benefício esteve voltado para a pre-
venção da saúde do trabalhador, após alcançar o tempo mínimo de ex-
posição, retirando-o do ambiente nocivo antes que sofresse os prejuízos 
deletérios dos agentes agressivos (ainda que saibamos estar em Reper-
cussão Geral sua permanência na mesma ou em outra atividade nociva), 
aplicando-se o Princípio da Precaução/Prevenção.

O desenho da proteção que ele propunha permitiu, por quase ses-
senta anos, evitar muitas doenças e mortes prematuras pela exposição 
excessiva nesse trabalho hostil.

O Brasil é o quarto no mundo em acidente do trabalho, atrás da Chi-
na, Índia e Indonésia. São 700 mil acidentes de trabalho por ano. A cada 48 
segundos ocorre um acidente de trabalho e a cada 3h38 um trabalhador 
perde a vida pela falta de uma cultura de prevenção à saúde e à seguran-
ça do trabalho. Será que estávamos preparados para mudar as regras de 
um benefício, cujo objetivo principal sempre foi proteger esse trabalhador 
exposto a agentes nocivos? Estamos na contramão da história com esse 
quadro dramático e infeliz de acidentalidade? Ou o critério econômico 
pesou mais na hora de decidir pelas alterações legislativas?

Como bem colocado pelo autor neste livro, a Organização Interna-
cional do Trabalho divulgou que o Brasil gastou 20,4 bilhões com paga-
mento de auxílio-doença e 61,5 bilhões com aposentadoria por invalidez. 
A economia perde anualmente 4% do PIB, com pagamentos de benefícios 
por incapacidade, além de perdas humanas e de produtividade em razão 
de trabalho insalubre ou inseguro. Estabelecer uma idade mínima para a 
aposentadoria especial sem qualquer estudo epidemiológico e atuarial, cer-
tamente dispenderá um gasto ainda maior, na medida em que aumentará, 



inexoravelmente, as concessões dos benefícios por incapacidade, pensões 
por morte, além dos serviços de saúde, o que refletirá em toda a sociedade.

Para Armando de Oliveira ASSIS, o risco social, ao atingir um in-
divíduo, reflete em toda a sociedade. Segundo ele, o “risco social, conforme 
pretendemos modelar, é o perigo, é a ameaça a que fica exposta a coletividade dian-
te da possibilidade de qualquer de seus membros, por esta ou aquela ocorrência, 
ficar privado dos meios essenciais à vida, transformando-se, destarte, num nódulo 
de infecção no organismo social que cumpre extirpar”*.

Pode ser ilusório criar regras mais rígidas e inflexíveis para a apo-
sentadoria especial, sem, no mínimo, um estudo aprofundado, pautado 
em dados empíricos, para justificar as mudanças ocorridas e os planos de 
proteção a esses trabalhadores. Mas não foi o que ocorreu. A novas regras 
já estão vigentes desde a promulgação da EC 103/19. Cabe-nos agora, re-
fletir para encontrar outras teses a partir do novel texto constitucional.

É exatamente isso que o estudioso Diego Henrique Schuster faz nes-
se trabalho, com a desenvoltura e as palavras sempre tão bem colocadas, 
que nos imerge e nos faz viajar nas inúmeras divergências e incongru-
ências do texto modificado, nos apresentando um cenário recheado de 
novas possibilidades.

Sua preocupação com o futuro dos trabalhadores expostos a agen-
tes nocivos é flagrante. O que farão após completar o tempo mínimo de 
exposição sem ter alcançado a idade mínima? Teses sobre a conversão do 
tempo especial em comum ou mesmo sobre a possibilidade de se aplica-
rem as regras de transição 3 (pedágio de 50%) e 4 (pedágio de 100% + ida-
de mínima) foram cuidadosamente estudadas, para que o leitor pudesse 
enxergar “fora da caixinha”. Apesar de excluída a vedação por exposição 
à periculosidade, inegavelmente não há mais respaldo constitucional para 
garanti-la dentro da “nova” aposentadoria especial. Será? O autor traz os 
números da acidentalidade e releva não ser razoável qualquer mudança 
acerca dessa exclusão.

Essas e outras questões foram delineadas cuidadosamente por Die-
go, que nos permite uma leitura prazerosa e convidativa à reflexão sobre 
o benefício mais complexo de todos. Sua didática e intimidade com as 
palavras, sempre na medida exata, além de recheadas de metáforas, nos 
dão a certeza de que haverá muito a debater e que isso é apenas o começo 
de uma longa e instigante caminhada.

* ASSIS, Armando de Oliveira. Em busca de uma concepção moderna de risco social. São 
Paulo, Notadez, 2004. p. 54.



A felicidade de ter recebido o convite para prefaciar esse livro não 
me cabe. Fazer parte, de certa forma, de um trabalho dessa magnitude, é 
uma alegria, ao mesmo tempo, uma preocupação para estar à altura desse 
autor, que carinhosamente chamamos de “pupilo” do Direito Previdenci-
ário. Poucos são os autores da nossa área que escrevem com esse conteúdo 
tão rico e com tanta propriedade como o Diego. Agradeço imensamente 
pelo convite e o parabenizo por ser essa pessoa tão ímpar e tão inteligente. 
Não tenho dúvidas de que esse livro contribuirá para o avanço das dis-
cussões sobre a “Nova” Aposentadoria Especial!

Desejo a todos uma agradável leitura!

Adriane Bramante de Castro Ladenthin
Advogada. Mestre e Doutora pela PUC/SP. Presidente do IBDP. Autora de livros. 
Professora e coordenadora de cursos de pós-graduação. Vice-Presidente da Co-
missão de Direito Previdenciário da OAB/SP.





APresentAção

Resiliência, democracia e respeito são as três palavras que definem 
a presente obra de Diego Henrique Schuster.

Respeito, uma marca indelével do autor com seus leitores a lhes apre-
sentar uma obra técnica, com reflexões de fundo, interdisciplinares e, acima 
de tudo, firme no propósito de não apresentar fórmulas prontas ou receitas 
de sucesso que dia a dia levam o direito previdenciário para a bancarrota.

Diego, com seu admirável respeito ao leitor, provoca-o em várias 
passagens da obra, razão pela qual recomendo o início da leitura, para 
aqueles que buscam “milagres”, pelo capítulo 5, intitulado Direito Previ-
denciário do Inimigo. Mas por que iniciar a leitura pelo último capítulo? 
Para o leitor compreender que a obra não veio para ser mais uma dentre 
tantas, mas para provocar a reflexão sobre quem é o sujeito da proteção 
previdenciária no plano abstrato e no plano real e o quanto cada um está 
disposto a ceder.

Ceder? Sim porque no confronto entre argumentos normativos e 
argumentos consequencialistas, alguém cederá de forma técnica. Já no 
mundo calcado exclusivamente em argumentos consequencialistas sem-
pre haverá um fim para justificar o meio e, claramente, paixões levarão 
ao precipício.

Por isso o capítulo 5 instiga o leitor a perceber que, enquanto perma-
necer no plano do discurso evasivo de ser a filosofia do Direito algo dis-
tante e desimportante para a prática previdenciária, não há futuro mesmo 
para o novo direito previdenciário, pois este não passa de se um senhor 
antigo revisitando seu passado e incorrendo nos mesmos erros. Enquanto 
o leitor permanecer na busca do pote de ouro por trás do arco-íris, tradu-
zindo enquanto permanecer no sonho de modelos, irreflexões, paixões, 
para chegar ao melhor Direito, o Direito Previdenciário do Inimigo existi-
rá, pois engana-se aquele que parte com o dedo em riste apontado para o 
Poder Judiciário sem antes olhar a sua própria atuação.



E o Direito Previdenciário do Inimigo leva o leitor a compreender 
a importância do capítulo 1 quando Diego, festejadamente, e como ele 
mesmo diz “por fim, mas nem tanto”, apresenta ao leitor o cenário da EC 
103/2019 sem o arremedo de uma busca pela justiça, mas o concreto es-
tilo de ser refletir sobre conceitos, aplicar a hermenêutica e compreender 
o universo da Justiça Social não como o bem do outro, mas do coletivo*.

O “nem tanto” de Diego, democraticamente, encontra em suas con-
clusões sobre o Tema 709/STF o perfeito casamento porque, mesmo com 
temáticas diversas, a hermenêutica toca novamente o ponto nodal de todo 
o discurso sobre a aposentadoria especial, promovendo o conflito entre 
haver uma função para o processo previdenciário e o consequencialismo 
quando divorciados do plano social.

Por fim, resiliência nos capítulos 3 e 4, quando Diego expõe suas 
preocupações com a forma de interpretação e de aplicação de conceitos e 
institutos norteadores da aposentadoria especial, sempre indicando uma 
alternativa técnica para cada problema posto ao, nas palavras de Diego, 
“administrador do tempo: o juiz”.

Todavia, resiliência não se processa em corpos fulminados pela ten-
tadora vontade de olhar para frente sem aprender com o passado. Talvez 
aqui resida a importante colocação de Diego sobre as regras de experiên-
cia nas demandas previdenciárias e o CPC como garantia contra as arma-
dilhas no processo previdenciário, com exemplos práticos de uma e de 
outra, que mais tarde encontram resposta na coerência. 

Vivamente Diego redigiu uma obra que teria tudo para partir da 
casualística e se perder em divagações de justiça ou Direito, porém o lei-
tor pode ter a certeza de que nem a justiça nem o Direito presentes co-
loquialmente no senso comum nortearam a presente obra. Mas, sim, a 
construção técnica, precisa e fundamentada por que clamam os Tribunais 
ao serem provocados.

Finalizo sem dar parabéns ao autor porque seria redundante, diria 
eu, até piegas. 

* Sobre essa questão recomendo fortemente a leitura de SANDEL, Michael J. O que o 
dinheiro não compra. 2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016 e de HARARI, Yuval 
Noah, 21 lições para o século 21. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, especialmente 
a parte em que o autor aponta a advocacia e a magistratura como profissões passíveis 
de serem substituídas pela Inteligência Artificial, no que concordo plenamente quando 
se observa um mundo voltado a modelos e concepções pré-moldadas. Se justiça social 
é algo hipotético, porque o homem não consegue atingir o objetivo, então certamente 
máquinas com os algoritmos corretos atingirão o objetivo e, mais uma vez, cumprirá 
ao ser humano dizer: o que não entra no algoritmo.



Meus parabéns dirijo a você leitor que tem em suas mãos um ins-
trumento transformador de vidas, pois em cada linha certamente você 
pensará no quanto ainda deve aprender e refletir sobre a aposentadoria 
especial, mantendo em sua mente uma das frases usadas pelo autor ao se 
referenciar a um de seus professores: “a certeza de que não sabemos tudo, 
nem demais”. 

Por certo, desejo a você leitor firmeza nos caminhos do Direito Previ-
denciário. Afinal, de discursos sobre justiça social, a retórica e o google co-
nhecem bem, pois aceitam qualquer coisa. Precisamos é da prática e para 
se chegar a ela de forma concreta não há caminho sem filosofia do Direito, 
sem obras densas, sem reflexão. Isso sob pena de continuarmos a ouvir e 
ler falácias facebookianas, instagrianas, whatsappianas e depois reclamar-
mos quando essas são replicadas em decisões administrativas e judiciais.

Agradeço a Diego a honra de apresentar a obra Aposentadoria Es-
pecial e a Nova Previdência; uma honra dupla, primeiro por ser uma obra 
de Diego, amigo querido, companheiro de tantas reflexões e debates; e, 
segundo, pela qualidade do texto publicizado.

Parafaraseando Heráclito: “não se pode entrar duas vezes no mes-
mo rio”, portanto, usemos as lições de Diego para, nos caminhos do direi-
to previdenciário, não cometermos mais os mesmos erros.

Curitiba, 28 de março de 2021 (Domingo de Ramos)

Melissa Folmann
Advogada, Professora da PUCPR, Coordenadora da Pós-graduação em Advocacia 
em Regimes Próprios de Previdência Social pela ESMAFE/PR
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cAPítulo 1

INTRODUÇÃO

A partir de uma análise holística e integrada do conjunto do Direi-
to, pretende-se refletir a respeito das mudanças operadas pela Emenda 
Constitucional (EC) 103/20191, com maior atenção para a aposentadoria 
especial (ou o que dela restou), buscando integrá-las a um sistema coeren-
te, no qual deverão ser observados os princípios que comandam a apli-
cação das regras previdenciárias, bem assim os objetivos de um Estado 
Democrático de Direito (art. 3º) e da Ordem Social (art. 193) – diretrizes 
axiológicas, fixadas na Constituição Federal, para interpretação e aplica-
ção da normatização protetiva previdenciária.

O objetivo é fornecer condições para uma adequada compreen-
são, interpretação e aplicação das novas regras da aposentadoria espe-
cial. Assim, a escolha, a reiteração e a recombinação dos temas propostos 
permitirão – assim esperamos – um salto de significado para a ideia de 
jurisdição constitucional, o papel do Judiciário, a função dos princípios 
constitucionais e a realização de um devido processo legal, em matéria 
previdenciária. Aqui se aprende a caminhar já suportando a circularida-
de, pois é na relação do dito e pensado que se desvela o não dito e não pensado.

A contrário senso, a filosofia do direito acrescenta – e muito – à le-
gislação e à prática judicial. A reflexão filosófica a respeito do direito é 
capaz de dotá-lo de uma função crítica dos seus próprios pressupostos 
teóricos, além de permitir uma avaliação valorativa da sua prática. Como 
bem observa Vicente de Paulo Barreto:

Se a ciência do direito reduz-se, como na perspectiva kelseniana, a uma 
análise da estrutura interna do direito positivo, ela não pode integrar 

1 BRASIL. Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019. Altera o sistema 
de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/
emc103.htm. Acesso em: 19 jan. 2021.
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em suas considerações as ideias de justo e do injusto, fazendo com que 
não se possa realizar uma verdadeira avaliação do sistema jurídico, 
principalmente, daquele que consagra situações de injustiça.2

A EC 103/2019 representa uma situação sem retorno, mas que preci-
sa do “estranhamento”. É preciso questionar (refletir). A falta de reflexão 
ou mera reprodução da literalidade dos enunciados deixam muito clara 
a diferença entre a elaboração de um material de consulta e a produção 
daquilo que se pretende como doutrina ou algo a mais. Já existem livros 
relativos à “nova previdência” que fazem isso muito bem. Assim, o que 
se pretende é lançar uma melhor luz às novas regras, a fim de fornecer 
condições para se ultrapassar os limites do positivismo tradicional e, até 
mesmo, aqueles limites impostos pelo senso comum. Decerto, não se pre-
tende negar aquilo que foi produzido democraticamente. Contudo, não 
estamos resignados, porque ainda nos cabe perquirir a constitucionalida-
de dos novos dispositivos.

Diante das incertezas produzidas pelas novas regras da previdência 
social fica fácil diferenciar o que é doutrina daquilo que podemos chamar 
de “manuais”. A doutrina pensa criticamente sobre as escolhas do legis-
lador, buscando atribuir sentido ao texto. As incertezas e a necessidade 
de conferir coerência ao Direito mobilizam o doutrinador, no sentido de 
sair na frente. Ele sabe que não se interpreta para compreender; mas se 
compreende para interpretar. O manual reproduz enunciados e verbetes, 
contentando-se apenas com o que fica na superfície, como a tese fixada 
num precedente. As incertezas do presente têm o efeito de paralisar o au-
tor de manuais, que vai esperar a próxima instrução normativa do INSS 
ou decisão dos tribunais superiores para, uma vez mais, dizer amém!

O que hoje chamamos de doutrina é, na realidade, uma prolifera-
ção da dogmática jurídica, que se apresenta contra o aprofundamento, a 
pesquisa, enfim, o estranhamento (reflexão). São juízes, procuradores e 
advogados dizendo quais os conceitos e teses que devemos aceitar como 
certas, porque assim disse ou “pensou” o legislador/julgador. É claro que 
precisamos de um ponto de partida/retorno, afinal, tudo acaba espatifan-
do na dogmática jurídica. Agora, para resistir e contradizer, precisamos 
de estudos mais sérios e aprofundados. A doutrina exige coragem intelec-
tual, disciplina e tolerância ao erro. Estou suficientemente cônscio de que 
muitas teses não vão vingar. No entanto, estou aberto às críticas, pois o 
mais importante é lançar luz sobre as incoerências da EC 103/2019.

2 BARRETTO, Vicente de Paulo. O fetiche dos direitos humanos e outros temas. 2. ed. rev. e 
ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 98.
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O trabalho, no seu desenvolvimento, está dividido em quatro capí-
tulos. No primeiro capítulo, trabalham-se aspectos importantes da nova 
“previdência social”, todos relacionados com a aposentadoria especial; as-
pectos que fornecem o significado exato da interpretação dos conceitos ju-
rídicos, a fim de bem demarcar as fronteiras e proposições deste trabalho. 
No segundo, ganham destaque os critérios de caracterização e compro-
vação da atividade especial, sendo possível se discernir os princípios que 
norteiam – deveriam nortear – as decisões judiciais; pois, mesmo quando 
o julgador pensa estar aplicando, única e exclusivamente, uma regra, ele 
está aplicando também os princípios que a fundamentam. No terceiro, 
busca-se um resgate da função do processo, não sendo possível ao Poder 
Judiciário se contentar com a declaração do direito material ou a mera 
reprodução da realidade. No quarto e último, o presente trabalho arrisca 
algumas comparações entre a teoria do Direito Penal do inimigo e aquilo 
que acontece, sobretudo, no âmbito dos Juizados Especiais Federais.

O último capítulo corre o risco de soar severo demais diante das 
últimas decisões proferidas pela Turma Nacional de Uniformização ou 
da atuação elogiável de muitos magistrados, já que escrito na pendência 
de decisões acerca de alguns temas ou sob a influência de críticas, com-
partilhadas pela comunidade jurídica, a determinadas orientações, que 
coloca(ra)m em discussão o nível de preparo e de comprometimento dos 
magistrados. A sua manutenção no livro tem como finalidade lembrá-los 
de comportamentos que causam danos à toda uma visão social que mere-
ce o Direito Previdenciário, não apenas no âmbito dos Juizados Especiais 
Federais. Dito de outro modo, não podemos incorrer nos mesmos erros 
tão criticados. E, nessa perspectiva, a crítica é sempre construtiva.

Ainda a respeito da aposentadoria especial, este trabalho foca em 
questões que escaparam ou cuja importância não se percebeu; vale dizer: 
de modo reflexivo ou para além de uma reprodução da literalidade dos 
novos enunciados, mormente por parte de quem aprovou a reforma da 
previdência social. A retomada do tema, portanto, não é pura repetição 
do que já foi dito. É exigência de uma reflexão crítica a respeito da prática, 
sem a qual a aposentadoria especial pode virar uma ficção e a realidade 
uma tragédia para os trabalhadores expostos a agentes nocivos.

Considerando as inúmeras situações e dificuldades que gravitam 
em torno da caracterização e comprovação do tempo de serviço especial, 
o que se compartilha com o leitor são os problemas enfrentados no dia a 
dia e, por óbvio, soluções possíveis – já experimentadas ou em construção. 
A impossibilidade de se prever todos os desfechos – ou favorecer aquele 
que efetivamente aconteceu – cria uma situação que implica verdadeira 
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armadilha processual; fazendo, em muitos casos, garantias processuais 
sucumbirem e deixando o processo distante da sua verdadeira finalidade.

Nesta edição, além de uma reorganização de alguns títulos, novos 
conteúdos foram incluídos, mormente de cunho processual, com especial 
atenção para a coisa julgada (questões prejudiciais, limites objetivos, efi-
cácia preclusiva, coisa julgada secundum eventum probationis). A questão do 
agente físico, para ser bem-sucedida, aposta na problematização do Tema 
1083/STJ (pendente de embargos de declaração), que merece ajustes na 
sua tese. O direito à prova numa “justiça lotérica” ganha importância no 
capítulo 4, com uma tentativa de “racionalização” do conceito de “cercea-
mento de defesa”, vale antecipar: a partir da adoção de um padrão de dú-
vida relevante. Precisamos de ferramentas conceituais para avaliar quan-
do o indeferimento da prova pericial alija o direito processual do autor.

Dois outros avisos iniciais são necessários. O primeiro chama a aten-
ção para o fato de o trabalho não apostar em esquemas, modelos, etc., em-
bora se reconheça e aplauda a iniciativa de quem se preocupa em facilitar 
a vida dos advogados, mormente os iniciantes. O segundo, que atravessa 
cada linha desse trabalho, afirma o reconhecimento e o respeito pela opi-
nião contrária, pois esse tipo de relação parte da certeza de que não sabemos 
tudo, nem demais, o que aprendi com o professor Wilson Engelmann.

A propósito, a primeira pessoa do plural (nós) em algumas frases 
pressupõe um tipo de comunidade ou irmandade entre previdenciaristas, 
mesmo correndo-se o risco de não ser essa a opinião do leitor acerca da 
situação; enfim, ainda que o leitor não sinta ou pense igualmente ao es-
critor. Esclarecemos que a opção por “nós” não tem como objetivo impor 
o ponto de vista do escritor, relembrando o esclarecimento de John Hollo-
way, para quem a terceira pessoa, igualmente, não é garantia de um ponto 
de partida neutro, já que pressupõe a supressão do “nós”!3

Este livro deve representar um ponto de partida que deve ser res-
peitado e criticado. A crítica e o respeito não são rejeitados. O que se re-
jeita é uma perspectiva prepotente e toda forma de pensar que provém 
dela ou apoia tal perspectiva. Muitas ideias aqui pertencem aos filósofos 
e, a respeito delas destaca-se que “não são reconhecidas na prática, mas 
se justificam pelo papel que desempenham quando se tenta entender a 
prática”, como bem ensina Ronald Dworkin.4 

3 HOLLOWAY, John. Mudar o mundo sem tomar o poder. Editora Viramundo, 2003, 
p. 13.

4 DWORKIN, Ronald. A raposa e o porco-espinho: justiça e valor. São Paulo: Editora 
WMF Martins Fontes, 2014, p. 249.


