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 Bom dia a todos, sintam-se, cada um de vocês, muito bem-vindos ao 

Superior Tribunal de Justiça, esse espaço que é de todos nós, o espaço do 

Tribunal da Cidadania.  

Aqui venho graças a um gentil convite que recebi da nossa Doutora 

Fernanda, que trabalha ombro a ombro com o nosso querido Ministro 

Napoleão, que não é o Bonaparte, mas, efetivamente, um grande lutador, um 

grande entusiasta da causa previdenciária. A cada dia temos prova viva disso 

em nossas reuniões, em nossas sessões de julgamento. 

Cumprimento a mesa, Doutora, estou aqui um pouquinho longe do 

nome, não peguei a nominata, mas preside a mesa a Doutora Jéssica. Meus 

cumprimentos a todos da mesa, indistintamente, Doutora Adriane, aqui Doutora 

Suzana e Doutor Ícaro. Faltou-me alguém lá, mas, enfim, sintam-se todos 

também abraçados de modo efusivo. Vejo aqui muitos rostos amigos, muita 

gente boa e que usa de seu tempo para a prática do bem. A Doutora Jane, vejo 

aqui o Doutor Savaris, e já começo a compreender, porque, nesta manhã, não 

tive uma receptividade grande das moças, no STJ. Ninguém me cumprimentou 

aqui e já desconfiei que algum cataclismo pudesse estar ocorrendo, pois é a 



presença do lindo, lindão aqui, na Casa. As moças me ignoram quando Vossa 

Excelência aqui vem. O mistério está solucionado, descubro, enfim. 

Cumprimento, também, pois vejo o nosso querido Desembargador da 4ª 

Região, Doutor Paulo Brum, Doutor Diego, escritor especializado na área. 

Cumprimento, também, na pessoa do Doutor Francisco, causídico do INSS, 

advogado público, também, que atua com brilhantismo. Na vossa pessoa, 

cumprimento a todos os senhores advogados e advogadas, o INSS que, para o 

nosso encantamento, para a nossa alegria vem de forma muito desprendida, 

fazendo um trabalho de garimpagem importante na autarquia, e aberto mão, 

desistido da tramitação de muitos e muitos processos, o que denota a boa 

vontade desse órgão, e contribuindo, desse modo, de maneira positiva para o 

trabalho da Corte, sem dúvida. 

Mas, enfim, cumprimentando a todos, a cada um de vocês, aos 

servidores que aqui estão, do Superior Tribunal de Justiça, enfim. 

O II Seminário de Direito Previdenciário. O STJ, notadamente, neste ano 

em que completa 30 anos de existência, de funcionamento, passou a existir a 

partir de, formalmente, 5 de outubro, com a Carta de 1988, mas o seu 

funcionamento efetivo se deu no ano seguinte, no mês de abril de 1989. Por 

isto, neste ano, estamos aqui nos beneficiando de vários eventos, que têm sido 

realizados neste auditório em honra, em comemoração ao funcionamento, ao 

trabalho do Superior Tribunal de Justiça, todos os eventos, realmente, 

importantes, seja na área do processo, seja na área do Direito Civil, Penal, 

Direito Internacional.  

 Fico extremamente satisfeito de que, agora mesmo, possamos ter aqui 

um evento, tendo por objeto o Direito Previdenciário, e por título: diálogos e 

reflexões entre a doutrina e a jurisprudência das cortes superiores. Penso que 

nenhuma dessas vertentes pode caminhar sozinha, pode e deve caminhar 

sozinha, longe disso. É preciso haver uma interação permanente, um diálogo 

permanente entre o ambiente doutrinário e o ambiente jurisprudencial, cada um 

se nutrindo dos saberes fornecidos pelo outro. E ambos sempre tendo por um 

horizonte comum o crescimento, o aperfeiçoamento de todas as questões 

relativas ao Direito Previdenciário, enquanto Direito de cunho, de natureza, de 

viés fundamental, fundamentalíssimo.  



Hoje, estamos, em verdade, nos dando conta da importância da causa 

previdenciária, que está no foco das atenções. Acorda-se pela manhã, ouvindo 

falar em Previdência, reforma da Previdência, até o último jornal, a que se 

assiste, não se fala de outra coisa. Pouca gente sabia, eu era um deles, que a 

Previdência pudesse ser a culpada pelo infortúnio que o país vive, pelo menos 

tentam nos dizer isso, na verdade. Acho que é um momento, portanto, muito 

peculiar, muito importante, um momento em que temos todos nós e, 

notadamente, a área especializada estarmos muito vigilantes para que não se 

corra qualquer risco de uma indesejada involução nesse tema, nesse campo. É 

preciso que, também, para além disso, nos constituamos em sujeitos ativos, 

capazes de interferir e de escrever a nossa história, porque, talvez, uma das 

características que, de algum modo me incomode, enquanto brasileiro, ligado 

às questões da Justiça, à questão legislativa, vem a ser exatamente essa: 

somos muito bons, muito ativos, muito céleres em criticar as leis produzidas em 

nosso país. Apedrejamos a legislação, essa lei é ruim, é de má qualidade, 

porque é que não pensou nisso? 

Mas a pergunta que faço: onde estávamos, antes que essa lei foi 

aprovada, não é? Se quisermos nos colocar nesse pedestal de construtores da 

história, partícipes ativos capazes de interferir, positivamente, para a evolução, 

a manutenção desse Direito, como disse, tão fundamental, como é o Direito 

Previdenciário, precisamos dar a nossa cota de contribuição. E, hoje, sem 

dúvida, reputo seja esse um encontro vocacionado a essa finalidade. Todos 

aqui estaremos pensando as coisas do Direito Previdenciário e, seguramente, 

imbuídos de poder, de algum modo, levar as nossas posições às outras 

instâncias. E hoje, talvez, a mais relevante delas seja a Instância Legislativa, 

que é de onde haveremos de aguardar novas configurações para esse ramo do 

Direito. 

É claro que, se falo da importância do âmbito legislativo, lógico que não 

podemos descurar, também, o papel da jurisprudência para além da doutrina, 

mais, especificamente, no campo da jurisprudência, é importante que 

percebamos que estamos vivenciando um novo momento, desde o advento do 

Código, de 2015, quando, de forma deliberada, o legislador incorporou entre 

nós o chamado modelo precedentalista, modelo fundado na percepção de que 

haverá necessidade, em nome do atingimento da preservação de pilares, como 



o tratamento isonômico, o tratamento igualitário que se deva dar aos 

jurisdicionados. 

Então, a ideia de se falar no modelo precedentalista passa por essa 

vertente. Quem vai a juízo, ter a segurança, é preciso que ele tenha segurança 

de saber que a sua causa não será decidida de modo diverso de como tenha 

sido julgada, em relação a um vizinho seu, a um amigo seu. Então, a ideia 

desse modelo, concebido a partir do artigo 926 do Código de Processo Civil, 

acena para essa nova realidade. O Supremo Tribunal Federal, o Superior 

Tribunal de Justiça, cada um em seu domínio quer, no âmbito da resolução de 

questões em que se tenha reconhecido a repercussão geral, no Supremo, o 

recurso extraordinário, nós aqui, em sede de recursos repetitivos, procurando 

cada um, da melhor forma possível contribuir com a formação de precedentes 

que possam servir de baliza, servir de guia para que todos os juízos do país, 

todas as instâncias tenham um referencial. E aí, assegurando-se, como disse, 

um tratamento isonômico. 

É verdade que teremos uma tranquilidade maior ainda, se esses 

precedentes, revestidos dessas qualidades, a qualidade do precedente, se 

pudermos dizer: 

— Olha, temos um país, em que a Justiça oferece o seu produto com 

qualidade, precedentes de boa qualidade, tanto melhor que assim seja. 

E para isso, é absolutamente fundamental que possamos contar, 

também, com o labor dos Senhores advogados, os advogados particulares e os 

advogados públicos. Os senhores e as senhoras que nos trazem as teses a 

serem por nós aqui discutidas e, a partir daí, podermos formar, os julgados, 

formar esses precedentes. 

Então, o momento é absolutamente singular, nessa medida, em que a 

Justiça espera poder entregar o produto do seu trabalho, como eu disse, com 

qualidade, mas em parceria indissociável com os saberes, que nos chegam por 

meio das petições, dos recursos, etc. Todos nós temos um compromisso 

comum, o compromisso de trabalhar pela entrega de uma boa Justiça, uma 

Justiça que satisfaça. 

Aqui no STJ, já vou encerrando, porque estamos ávidos por ouvir os 

painelistas que aqui virão, este tem se dedicado e, com muito entusiasmo, nas 

deliberações que envolvem temas previdenciários. Ontem, ainda, se alguém de 



vocês pode estar presente na nossa Primeira Seção, que é a responsável por 

esses assuntos, terão testemunhado debate bastante acalorado num tema 

importante, que é a questão relacionada à decadência - artigo 103 – saber-se 

em que medida esse prazo decadencial alcançará pretensões específicas. 

Então, ontem, fiquei extremamente feliz de perceber que todos os dez 

Colegas da Primeira Seção estavam, absolutamente, interessados na questão. 

Os debates foram de alto nível, e ao cabo e ao fim de tudo, enquanto 

tentávamos formatar a tese a ser aprovada, houve uma discussão intensa: vai 

ser nessa linha, na outra, etc. E para o meu conforto, o nosso estimado 

Ministro Napoleão, ao final, disse: 

— Peço vista. 

E, seguramente, nos trará na próxima sessão luzes que poderão levar 

ao fecho do julgamento. Então, vários temas importantes vêm sendo discutidos 

aqui. Recentemente, o caso do adicional de 25% para os pensionistas. 

Sabemos que está lá no Supremo, também, a discussão, deve receber uma 

revisita do Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, são assuntos que, 

efetivamente, mexem com o interesse da população brasileira. 

Portanto, consciente da importância desse evento, quero aqui dizer em 

nome do Superior Tribunal de Justiça que ficamos muito felizes de tê-los 

conosco e, sobretudo, por sabermos que sairemos todos nós daqui melhor do 

que quando chegamos, bem mais esclarecidos, enriquecidos em nossas 

concepções, em nossos saberes. 

Então, a todos vocês, pleno êxito. Falei dos servidores, e cumprimento 

aqui a Doutora Ângela, que é a nossa chefe do núcleo Previdenciário, em 

nosso gabinete. 

Enfim, rogando a Deus que ilumine a todos nós. 

Muito obrigado. 

(Palmas) 


