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PREFÁCIO 

Em gesto de indisfarçável generosidade, trazem-me honroso convite para 
prefaciar a obra Compêndio de Direito Previdenciário José Antonio Savaris e Ma
riana Amelia Flauzino Gonçalves, ambos titulares de valioso histórico no desen
volvimento de estudos e investigações concernentes ao Direito Previdenciário con
temporâneo, em seus planos material e processual. 

À evidência, possuem os autores, em seus currículos, menções notórias a 
uma relação continuada de atuação no campo do sistema previdenciáJ:io brasilei
ro, nomeadamente no que se refere ao tratamento judicial dos conflitos que dele 
decorrem. 

A respeito dos autores. José Antonio Savaris, a quem dedico palavras de re
conhecimento pelo período em que esteve à disposição da Corregedoria-Geral da 
Justiça Federal, ostenta a condição de magistrado federal e de professor com regên
cia em Direito Previdenciário, acumulando em seu magistério provas inestimáveis 
de êxito, eis que a ele vinculado há vinte e um anos. 

À experiência de Savaris somam-se os valores e conhecimentos de Mariana 
Amelia Flauzino Gonçalves, igualmente especializada em Direito Previdenciário, 
a considerar a perene atuação profissional na citada área. 

Acerca da obra. Pretendem oferecer - à luz de abordagens essenciais e prag
máticas - respostas objetivas às exigências pontuais impostas pelo Direito Previ
denciário, afastando-se de incursões teóricas ou metajurídicas, que encontram em 
outras publicações dos citados autores sede própria. 

Dessas considerações, é absolutamente possível antever a relevância da obra 
a partir da sua identidade editorial, tão bem delimitada pelos próprios escritores. 

Não obstante o claro delineamento acima, conduzem o conhecimento ínsito 
à obra de uma forma apropriada. Trazem a lume, inicialmente, estudos detalhados 
a respeito das fontes normativas do Direito em questão, partindo de percepções in
ternacionais sobre Direitos Humanos e Seguridade Social. Formam, ainda, o leitor 
sobre o capital constitucional associado às questões previdenciárias, demonstran
do sensibilidade técnica à intensa constitucionalização dos direitos sociais capita
neada pelo constituinte de 1988. 

Há méritos nesse cuidado. 



Para além dos temas relacionados ao Direito Internacional e ao Direito Cons
titucional e ao que eles nos dizem em relação à Seguridade, e mais precisamente à 
Previdência, deflagram os autores análises em torno dos princípios e dos institutos 
fundamentais do Direito Previdenciário, proporcionando aos leitores referenciais 
dogmáticos seguros para uma atuação adequada, sobretudo se tomarmos em con
sideração a extensa e complexa consolidação normativa do ramo previdenciário, 
inclusive no que se prende ao beneficiário e ao benefício. 

Por fim, os escritores, respeitadas as premissas da coerência e da efetivida
de, aportam ao digno trabalho setenta e dois casos concretos, atingindo o ápice do 
propósito editorial anteriormente anunciado. 

O contributo literário parece-me evidente. 

Por tais razões, registro a seriedade dos autores e festejo a obra que tenho a 
honra de prefaciar. 

Og Fernandes, Ministro 




