
aI dos autores da 

e, erudição e sensibi

rupo colaborado

Imenagem ao Direito 

:onsolidado de 

~ jurídicos do d 

na.:; provocações 

)ireito Previdenciário, 

da 4a 	 no 

'entes 	 de pro

aSSIm, 

10 leitor um caminho 

o 	 ser percebida 

organi

)ireito 

e com a 

honrada em 

, concreto do aprovei

:rmanente - Módulo 

le se colocam como 

J deste ramo 

na exata medida 

sua 

Vaz 

2007/2009 

José Antonio Savaris 

Previdenciário 2007 

Sumário 


CONSTITUCIONAL DA aCL:lU 

o poder judiciário e a dos direitos 

Soares da Silva ..... "" ... " ........................................... " .... " ....... /3 

o auxílio-reclusão e o princípio não retrocesso dos direitos sociais 
Mícheli PolíDDO ............ . .. " ........ 59 

Contribuições para a Social: imunidade das entidades beneficentes 
Daniel Marchionatti Barbosa ............... 95 

A teroretacao evolutiva quanto à renda. per do benefício 
assistencial 
Susana 	 'Calia ................. ............................................................."""" 119 


Auxílio-reclusão: inconstitucionalidade do requisito de baixa renda 
Daniel RauDD .......................................... " ............. ............. " ............. " ..... . 

A da social no Mercosul 

Oscar Valente Cardoso ............. "" ............... " ..... """ ....""" ...... " ....... "" ..."" ..... 1 


Breve panorama sobre o social conferido ao 
dor estrangeiro 
Thais Helena Della Cíustína Klíemann "" ....... " ........ " .......... " .. """ .. "" .... " .. ,,223 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Decadência do poder de revisão ato que benefício previden
ciário 

do Carmo Martins ........... "" ... " .... " ................... " ...... " ....... " ....... " ...... ".255 


o início prova material no Direito à luz da 

Zenildo Bodnar .. ... " ............ " .. ".""" .... ""." """ ..................... " "" ...... "" ......... 271 

Proces..,o administrativo de concessão de previdenciário: noção e 
princípios de INSS 
Frederico Valdez Pereira .................................................................................... 307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 

DIREITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Benefício assistencial: noções gerais e o conceito de família 
Catarina Volkart Pinto ... .... ... .. .. .... .. .. .. .. .... .. .. ........ .. ..... .. ....... ........ .. ... .. ...... ....... 331 

Observações relativas ao tratamento dado pelo poder judiciário ao conceito 
de família para fins de concessão do benefício assistencial previsto na Lei 
8.742/93 
Érico Sanches Ferreira dos Santos .. ........ .. ........ .. .. .. .. .... .... .. .... .. .. .... . " .. ....... .. .353 

O conceito de família na Lei n° 8.742/93 
Anderson Barg ... .............. ............ .. ..... ......... ...... .. ....... .. ............ ..... ... ... .. ...... .... 369 


PROBLEMATIZAÇÃO DOS BENEFíCIOS PREVIDENCIÁRIOS I 
Benefícios provisórios do Regime Geral da Previdência Social 

A alta programada e os benefícios por incapacidade 
Andréia Castro Dias .. .... .. ..... .... ...... .... ........ ... ...... .... .. .. ... ... .... , ... ......... .. , .......... 391 

Auxíl io-reel usão 
Marta Ribeiro Pacheco . .. .. ... .. ........ .. .. .... ......... .... ... .......... .. ... . .... .. .. .. .. .. ...... .... .. 433 

Salário-maternidade: apontamentos 
Erika Giovanini Reupke .. .. ..... ..... ... ..... ......... .. ..... .... ... .. ... .. ... .............. ... .... .. .. ... 459 

PROBLEMATIZAÇÃO DOS BEl\lEFíClOS PREVIDENCIÁRIOS 11 
Aposentadoria Especial 

O fator de conversão do tempo de trabalho exercido sob condições es
peciais 
Flavia da Silva Xavier .... ... .. .. ..... .... ..... ... ......... .... .. ..... .. ...... ... ..... ............. ... ... .. .. 485 

A aposentadoria especial do pescador artesanal 
Rafaela Santos Martins ...... .. .... .. .. .. ....... .... .. .. ....... .. ...... ...... .. ... ..... ....... .. ... .. ...... 507 

Considerações acerca do agente ruído para fins de aposentadoria especial 
Ricardo Cimonetti de Lorenzi Cancelier ...... ...... ... ............ .. ..... ............. .. ..... ... ... 531 


Aposentadoria especial: termo inicial para a exigência do laudo técnico de 
condições ambientais do trabalho 
Stella Stefano Malvezzi .... ..... .. .... .. ...... .. ... ............. .... ... .. .. .. ... ........ .... .. ...... .. ... .. .555 

MI 
E 

Da possibilidade dE 
e aposentadorias pc 
concessão de apOSE 
efeito de carência 
Ana Carolina Dousse, 

Cálculo do valor do 
reflexões 
Herlon Schveitzer Tris, 

Controvérsias acerc, 
interpretação lógico 
que tratam da revisã 
Leonardo Müller Train 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DCIAL 

: família 331 
.. ...... .. ...................... 


~r judiciário ao conceito 
istencial previsto na Lei 

........ .... ....... .............. 353 

..... .. ...... ......... ..... ...... 369 


=1EVIDENCIÁRIOS I 
Previdência Social 

........................... ...... 391 

........... ... .................. . 433 

................................. 459 

~EVIDENCIÁRIOS 11 

ido sob condições es

.......... ............ .......... 485 

... ...... ... ............ .. ... ... 507 


posentadoria especial 
............. ...... .. ...... ..... 531 

ia do laudo técnico de 

................................ 555 

METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS 

BENEFíCIOS PREVIDENCIÁRIOS 


Da possibilidade de utilização dos salários de benefício de auxílios-doença 
e aposentadorias por invalidez como salários de contribuição para posterior 
concessão de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição e para 
efeito de carência 
Ana Carolina Dousseau ........... ............. .................... ... .. .. .... ........... .... .... .. .. ...... 583 

Cálculo do valor dos benefícios previdenciários e a Lei n° 9.876/99: algumas 
reflexões 
Herlon SchveilZer Tristão ........... .. .. ........ .. .. .... .. ....... .............. .. .. .......... .......... ..... 607 

Controvérsias acerca do artigo 3°, capul, e § 2°, da Lei n° 9.876/99: Proposta de 
interpretação lógico-sistemática visando à coerência entre decisões judiciais 
que tratam da revisão dos benefícios previdenciários 
Leonardo Müller Trainini .. .... ....................... .... ........................ .. ................ .. ..... 633 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


