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Prefácio 

GILSONDIPP 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça; 

Coordenador-Geral da Justiça Federal; 

Corregedor Nacional de Justiça. 

A importância do tema desenvolvido nos Estudos de Direito Previ
denciário promovidos pela Escola de Magistratura da 4a Região para os três 
estados do sul, como facilmente se percebe da grade curricular oferecida 
e da indicação dos assuntos discutidos, está diretamente relacionada com 
a realidade nacional em matéria de previdência social, cujo quadro revela, 
ademais de dificuldades administrativas perfeitamente compreensíveis, uma 
enorme diferença social entre mais ricos e mais pobres e uma inaceitável 
má-distribuição das riquezas nacionais, produzidas entretanto pelo esforço 
eqüitativo de todas as diversas camadas da população. 

Resumindo, as perplexidades e eventuais divergências na garantia e 
aplicação jurídica e econômica de benefícios da seguridade social repro
duzem, em termos sociais, a desigualdade da sociedade nacional. Talvez, 
por isso, a mais urgente tutela a exercer-se pelo poder público, aí inclusos o 
Executivo, o Legislativo e por certo o Judiciário, refere-se necessariamente 
a uma reforma social que, em definitivo, estabeleça um padrão de igualdade 
real já formalmente consagrado na Constituição. 

Nessa obrigatória perspectiva, que, a um só tempo, atende tanto às 
preocupações dos juízes encarregados da jurisdição previdenciária quanto 
à inadiável iniciativa de dar curso às proposições reformadoras, as idéias, 
as discussões e as soluções apresentadas e recolhidas ao longo dos diversos 
momentos de reunião durante os dias de trabalho repetidos em Porto Ale
gre, Florianópolis e Curitiba fornecem ferramental teórico e subsídio prá-
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tico para a dinamização, modernização e principalmente conscientização 
histórica do exercício da jurisdição federal previdenciária. 

Para tanto, concorreu é certo, e com muito êxito, na estrutura e no 
desenvolvimento das tarefas curriculares, a co-participação interdisciplinar 
de vários profissionais de áreas afins ou relacionadas. É preciso mesmo as
sinalar que parece já indiscutível para a boa jurisdição a evidente necessi
dade de cruzamento dos conhecimentos da sociologia, da antropologia, dos 
estudos sociais, econômicos e mesmo da filosofia das ciências, assim como 
da história, da geografia e de tudo quanto possa ligar-se à vida e à atividade 
humanas, sobretudo com respeito à questão previdenciária. 

Uma leitura das inúmeras abordagens deixa muito clara essa circuns
tância cada vez mais presente: o cotejo da realidade do Poder Judiciário e 
de seus juízes com as exigências de direitos humanos e sua efetividade à 

beira da crise do Estado de Bem-Estar e no interior da sociedade brasilei
ra desigual, tanto como da compreensão das transformações do mercado 
de trabalho em face da Previdência, tendo em especial a consideração da 
sua trajetória recente com o dilema de financiamento e orçamento como 
pressupostos naturais para a eficácia das decisões administrativas e judiciais 
correspondentes; mais, a verificação das mudanças de perfil do segurado, 
rurícola ou urbano, dos conceitos de família, trabalho ou de economia fami
liar, com as variáveis entre ricos e pobres, bem assim das formas de trabalho 
e desempenho, ou a verificação de alterações de tipificações tradicionais, no 
conjunto agravadas pelo êxodo rural e pela mobilidade social, horizontal 
e vertical, projetando na jurisprudência todo tipo de distorções cujo reali
nhamento se solicita diariamente aos juízes. Tudo evidencia a existência de 
contradições de classes e interesses. 

A apresentação desse universo de dilemas, dúvidas e divergências tem
perado pela troca de experiências reais do quotidiano, a todo tempo ques
tionando as fórmulas teóricas no mundo real, aponta inexoravelmente para 
uma nova hermenêutica de libertação das formas praxistas e conservadoras 
da dogmática tradicional, a exigir de todos quantos se dedicam profissional 
e acentuadamente aos julgadores, que são a mão do Estado, uma revisitação 
dos conceitos e das soluções. 

Cabe registrar, ainda e finalmente, que o tratamento jurisdicional da 
coisa previdenciária não é menos relevante nem mais secundário que ou
tros, quer do ponto de vista jurídico, quer da perspectiva econômico-social. 
Ao contrário, o juiz previdenciário atento estará certamente persuadido da 
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grandeza da sua missão pela importância vital da prestação judicial que lhe 
cabe distribuir e pela abrangência aos milhões de cidadãos que lhe cabe tu
telar e garantir. 

Com esse propósito, a reunião em volume dos trabalhos produzidos 
ao longo daqueles dias vale como postura institucional da Justiça Federal a 
homenagear e vale como uma conscientização individual a incentivar, em 
cada um dos magistrados, mas, sobretudo, vale como alerta social e nacio
nal, pois que não se haverá de admitir no futuro escusas pela eventual omis
são de quem os conhecimentos do presente agora comprometem e respon
sabilizam inevitavelmente. 

Ao dar a público o volume que ora se entrega ao exame de todos os 
profissionais e interessados, muito mais que relacionar nomes e títulos dos 
autores, fica ao leitor a certeza dos seus compromissos com as idéias expos
tas e com a prática quotidiana em que se vão cobrá-las. 
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