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metodoLogiA esQUemAtiZAdo

Durante o ano de 1999, pensando, naquele primeiro momento, nos alunos que 
prestariam o exame da OAB, resolvemos criar uma metodologia de estudo que tives-
se linguagem “fácil” e, ao mesmo tempo, oferecesse o conteúdo necessário à prepa-
ração para provas e concursos.

O trabalho foi batizado como Direito constitucional esquematizado. Em nosso 
sentir, surgia ali uma metodologia pioneira, idealizada com base em nossa experiên-
cia no magistério e buscando, sempre, otimizar a preparação dos alunos.

A metodologia se materializou nos seguintes “pilares”:

 J esquematizado: a parte teórica é apresentada de forma objetiva, dividida em 
vários itens e subitens e em parágrafos curtos. Essa estrutura revolucionária ra-
pidamente ganhou a preferência dos concurseiros;

 J superatualizado: doutrina, legislação e jurisprudência em sintonia com as 
grandes tendências da atualidade e na linha dos concursos públicos de todo o País;

 J linguagem clara: a exposição fácil e direta, a leitura dinâmica e estimulante 
trazem a sensação de que o autor está “conversando” com o leitor;

 J palavras-chave (keywords): os destaques na cor azul possibilitam a leitura “pano-
râmica” da página, facilitando a fixação dos principais conceitos. O realce colorido 
recai sobre os termos que o leitor certamente grifaria com a sua caneta marca-texto;

 J recursos gráficos: esquemas, tabelas e gráficos favorecem a assimilação e a 
memorização dos principais temas;

 J questões resolvidas: ao final de cada capítulo, o assunto é ilustrado com 
questões de concursos ou elaboradas pelos próprios autores, o que permite co-
nhecer as matérias mais cobradas e também checar o aprendizado.

Depois de muitos anos de aprimoramento, o trabalho passou a atingir tanto os 
candidatos ao Exame de Ordem quanto todos aqueles que enfrentam os concursos 
em geral, sejam das áreas jurídica ou não jurídica, de nível superior ou mesmo os 
de nível médio, assim como os alunos de graduação e demais profissionais.

Ada Pellegrini Grinover, sem dúvida, anteviu, naquele tempo, a evolução do 
Esquematizado. Segundo a Professora escreveu em 1999, “a obra destina-se, declara-
damente, aos candidatos às provas de concursos públicos e aos alunos de graduação, 
e, por isso mesmo, após cada capítulo, o autor insere questões para aplicação da 
parte teórica. Mas será útil também aos operadores do direito mais experientes, como 
fonte de consulta rápida e imediata, por oferecer grande número de informações 
buscadas em diversos autores, apontando as posições predominantes na doutrina, 
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10 Direito Previdenciário Esquematizado Marisa Ferreira dos Santos

sem eximir-se de criticar algumas delas e de trazer sua própria contribuição. Da lei-
tura amena surge um livro ‘fácil’, sem ser reducionista, mas que revela, ao contrário, 
um grande poder de síntese, difícil de encontrar mesmo em obras de autores mais 
maduros, sobretudo no campo do direito”.

Atendendo ao apelo de “concurseiros” de todo o País, sempre com o apoio in-
condicional da Editora Saraiva, convidamos professores das principais matérias exi-
gidas nos concursos públicos das áreas jurídica e não jurídica para compor a Cole-
ção Esquematizado®.

Metodologia pioneira, vitoriosa, consagrada, testada e aprovada. Professores 
com larga experiência na área dos concursos públicos. Estrutura, apoio, profissiona-
lismo e know-how da Editora Saraiva. Sem dúvida, ingredientes indispensáveis 
para o sucesso da nossa empreitada!

Para o direito previdenciário, tivemos a honra de contar com o vitorioso trabalho 
de Marisa Ferreira dos Santos, que soube, com maestria, aplicar a metodologia “es-
quematizado” à sua vasta e reconhecida experiência profissional como professora, 
desembargadora federal do TRF3 desde 2002 e autora de consagradas obras, destacan-
do-se, entre elas, Juizados especiais cíveis e criminais: federais e estaduais (v. 35) e 
Direito previdenciário (v. 25), da Coleção Sinopses Jurídicas da Editora Saraiva.

A autora, que já foi procuradora do Estado de São Paulo, como juíza e agora 
desembargadora do TRF3, tem larga experiência na área previdenciária, sendo uma 
das maiores autoridades da atualidade no assunto.

Graduada pela Universidade de São Paulo, é mestre em direito pela Pontifí-
cia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), tendo ministrado aulas, sem-
pre na área de direito previdenciário, no Damásio Educacional e, atualmente, em 
cursos de pós-graduação.

O grande desafio de tornar o direito previdenciário mais acessível, em nossa 
opinião, foi concretizado com perfeição pela autora, servindo o trabalho não apenas 
como precioso material para os concursos públicos e fonte segura para a graduação, 
mas também como indispensável ferramenta para todos os operadores do direito que 
militam na área do direito previdenciário.

Não temos dúvida de que este livro contribuirá para “encurtar” o caminho do 
ilustre e “guerreiro” concurseiro na busca do “sonho dourado”!

Esperamos que a Coleção Esquematizado® cumpra o seu papel. Em constante 
parceria, estamos juntos e aguardamos suas críticas e sugestões.

Sucesso a todos!
Pedro Lenza

Mestre e Doutor pela USP
Visiting Scholar pela Boston College Law School

 pedrolenza@terra.com.br
 https://twitter.com/pedrolenza

 http://instagram.com/pedrolenza
 http://www.periscope.tv/pedrolenza 

 https://www.facebook.com/pedrolenza
 https://www.youtube.com/pedrolenza

 http://www.saraivajur.com.br/esquematizado
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notA dA AUtorA À 10ª ediÇÃo

Chegamos à 10ª edição do Direito Previdenciário Esquematizado depois de pas-
sarmos pela turbulenta Reforma da Previdência de 2019.

Fomos até agora motivados pelo prestígio de nossos leitores e alunos, por sua 
sede de conhecimento, por sua preocupação com os direitos sociais, tão maltratados 
mundo afora, e não só em nosso país.

As mudanças radicais no sistema de aposentadorias e pensões nos fizeram abor-
dar de forma objetiva as novas regras, deixando nos quadros sinóticos as regras an-
teriores à Emenda Constitucional n. 103/2019, buscando facilitar para todos o corre-
to enquadramento do caso concreto. Providência necessária porque as alterações 
constitucionais e infraconstitucionais dos regimes previdenciários que sucederam a 
Constituição de 1988 criaram um emaranhado de situações regidas por regras diver-
sas, o que nos obriga a atentar para o respeito ao direito adquirido e às situações ju-
rídicas previdenciárias que ao longo do tempo foram se consolidando.

Não será fácil estudar o Direito Previdenciário, mas certamente será gratificante 
compreender a importância da atuação dos operadores do Direito no campo da Segu-
ridade Social.

Abordamos todas as alterações constitucionais e infraconstitucionais ocorridas 
a partir da 9ª edição. Mas alertamos que as alterações tornaram insubsistentes as 
questões de concursos públicos que nas edições anteriores constaram ao final de al-
guns capítulos, o que nos obrigou a excluí-las. As questões retornarão nas próximas 
edições assim que concursos públicos forem realizados abordando as novas regras. 
Mantivemos, contudo, as questões nos capítulos onde não houve alterações ou, se 
existentes, não foram motivo para exclusão.

Além da EC n. 103/2019, abordamos a questão da EC n. 104/2019, que criou a 
polícia penal, o que terá reflexo na proteção previdenciária desses policiais.

Tratamos de aposentadorias e pensões de servidores públicos, e deixamos de 
tratar de outros benefícios que, a partir da EC n. 103/2019, não mais terão cobertura 
pelo regime próprio.

Não descuidamos da proteção previdenciária dos militares.
Analisamos as alterações feitas no regime geral de previdência social no ano de 

2019, não descuidando das regras da MP n. 905/2019, que criou o contrato de traba-
lho verde e amarelo.
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12 Direito Previdenciário Esquematizado Marisa Ferreira dos Santos

Até o momento de encerramento desta edição, não descuidamos das regras no-
vas que poderiam ser publicadas.

Enfim, foram meses de trabalho, agora consolidado nesta 10ª edição, que dedi-
camos aos nossos leitores com o carinho que merecem os direitos sociais, principal-
mente no campo da seguridade social.

Marisa Ferreira dos Santos
Desembargadora do TRF da 3ª Região e 

Mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC-SP
Prêmio Conciliar é Legal do Conselho Nacional de Justiça (2017)

 marisasantos668@gmail.com
 @marisasantos668
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