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DuAs pAlAvrAs

Nos dias 26 e 27 de novembro de 2021, a Academia Brasileira 
de Direito da Seguridade Social (ABDSS) realizou em parceria com a 
Academia Chilena de Seguridade Social, e com pleno êxito, o seu I Con-
gresso Internacional com o tema central “Seguridade Social na América 
Latina: desafios no século XXI”.

Pedro Paulo Teixeira Manus – ex-ministro Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), Livre Docente da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo e Acadêmico Perpétuo da ABDSS – estava entre os renoma-
dos palestrantes e conferencistas do Brasil, do Chile, do Peru, da Espa-
nha e da Itália. Ele fez a conferência de encerramento.

No dia 25 de dezembro do mesmo ano, a Academia Brasileira de 
Direito da Seguridade Social e o mundo jurídico brasileiro ficaram de 
luto diante do inesperado e impactante falecimento do Professor Dou-
tor Pedro Paulo Teixeira Manus, que também integrava o Conselho 
Consultivo da ABDSS.

Como justa homenagem à memória daquele que foi magistrado 
por excelência, jurista de escol, professor educador, confrade solidário 
e amigo fraternal, adota-se a sua última conferência, pronunciada no 
referido congresso internacional, como a apresentação desta obra.

A Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social dedi-
ca a obra à memória eterna do nosso querido confrade Pedro Paulo 
Teixeira Manus.

A seguir a conferência do Professor Doutor Pedro Paulo Teixeira 
Manus sob o título “novos caminhos para a proteção dos direitos so-
ciais no Brasil.”

Océlio de Jesús Carneiro de Morais,
Prof. Pós-doutor e presidente da ABDSS

Belém do Pará (Amazônia), 25 de janeiro de 2022.
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“Novos cAmiNhos pArA A 
proteção Dos Direitos sociAis 

No BrAsil”

Muito boa tarde a todos e a todas. Eu desejo inicialmente para-
benizar a todos que participam desse nosso Congresso Internacional, 
“Desafios da Proteção a Seguridade Social na América Latina”.

Trata-se de um evento marcante e importante, que trata de um 
tema fundamental para todas as nações que acorrem na nossa Acade-
mia Brasileira de Direito da Seguridade Social.

Quero pedir licença para parabenizar o confrade presidente Océ-
lio de Jesús Carneiro de Morais, e a diretora tesoureira da nossa Acade-
mia, a confreira Roberta Soares da Silva, pela organização e pela reali-
zação deste Congresso, que, como todos e todas constataram, chega ao 
fim coroado de êxito.

Agradeço a possibilidade de contribuir modestamente com o 
Congresso, e, não obstante o ilustre mestre de cerimônias tenha dito 
que eu faria a conferência de encerramento, o que eu pretendo é mo-
destamente fazer uma reflexão com todo mundo sobre esse tema, que 
são os novos caminhos para a proteção dos direitos sociais no Brasil.

Quem me dera saber a resposta para essa afirmação. O que eu 
tenho procurado fazer é refletir a respeito e buscar o caminho para 
que a gente tenha uma sociedade mais justa e igual, e que dê oportu-
nidade a todo mundo.

Portanto, atento ao meu reloginho, que está à minha direita, eu 
quero dizer aos senhores que, para pensar nos novos caminhos para a 
proteção dos direitos sociais no Brasil, três temas constitucionais são 
essenciais: o artigo 1°, inciso IIII e IV, e o artigo 6° da Constituição.
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O artigo 1°, como todos sabem, traz os fundamentos da nossa 
República, no inciso III, a dignidade da pessoa humana, e no inciso IV, 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

De modo que todas as pessoas que vivem em nosso território 
têm o direito que o Estado garanta a dignidade, e para que se tenha 
dignidade, é preciso a possibilidade de auferir recursos para levar uma 
vida com o mínimo de condições, o que é uma vida digna, à medida 
que a sociedade brasileira não garante às pessoas oportunidade para 
uma vida digna, estamos desrespeitando um fundamento constitucio-
nal. Eis uma questão seríssima.

Outra questão é a Constituição ter como fundamento os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa. Não há sociedade nesse mundo 
contemporâneo ocidental que sobreviva sem que trabalho e livre iniciati-
va tenham a possibilidade de prestar seu contributo à vida da sociedade.

Não é possível privilegiar a livre iniciativa em detrimento do 
respeito ao trabalho, e vice-versa. Não se pode privilegiar o trabalho 
a ponto de inviabilizar a livre iniciativa, por uma questão fundamen-
tal. É na livre iniciativa que vamos encontrar os postos de trabalho. 
Aí que estão as oportunidades das pessoas se desenvolverem técnica 
e psicologicamente, emocionalmente, e auferirem renda para prover o 
seu sustento e de suas famílias.

Os direitos sociais do artigo 6°, que é o terceiro item que dizia 
ainda a pouco, encontram-se elencados e são direitos, minha gente, de 
todos. São direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, mo-
radia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à 
infância e assistência aos desamparados na forma desta Constituição.

Vejam que a Constituição, em absoluto no artigo 6°, restringe os 
direitos sociais a determinados tipos de pessoas, quer pela sua origem, 
sua ocupação, pela sua situação social. Todos e todas têm de ter o reco-
nhecimento aos direitos sociais, sejam empregados, sejam trabalhado-
res, sejam cidadãs ou cidadãos que vivem no nosso território.

Pois bem, é preciso fazer o corte quando se fala desse assunto, 
sobre a origem e a evolução do direito do trabalho. Evidentemente que 
não temos tempo para fazer uma locução como mereceria o tema. Mas 
todos nós sabemos que o direito do trabalho surgiu das lutas entre tra-
balhadores e tomadores de serviço, lá na Idade Média, lá na Europa, na 
Inglaterra, e a questão ficou recrudescida com o advento da máquina 
à vapor e do desenvolvimento da capacidade de trabalho, e a possibi-
lidade do tomador de serviço acumular o excedente da produção, e aí 
surgiu o lucro na atividade empresarial.
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Este é, até hoje, o mote que faz o empreendedorismo: o lucro, 
a capacidade que as empresas têm de produzir, de arcar com o custo 
da produção – a mão de obra, os insumos, a matéria-prima, os demais 
custos – e auferir lucros. Esta é regra na nossa sociedade, a despeito de 
eu gostar ou não desse tipo de realidade, essa é a situação real.

E ou nosso discurso objetiva tocar e equacionar problemas reais 
ou estamos no plano da literatura, do faz de conta. O que me preocupa 
é o que está acontecendo na rua, olhando daqui da janela. E para isso, 
precisamos ver as coisas como são.

Nós vivemos em um sistema de produção capitalista. Nós temos 
que ter o direito do trabalho como um baluarte na defesa do direito 
dos trabalhadores impedindo os eventuais excessos do capital. Mas, ao 
direito do trabalho também é encomendado uma função importantíssi-
ma, que é a de manter a atividade empresarial. Como nós já dissemos, 
sem atividade empresarial, não há emprego.

A evolução do direito do trabalho, o aperfeiçoamento dos institu-
tos, desde o reconhecimento da impossibilidade de exploração do traba-
lho de crianças, a limitação das jornadas, o mínimo a ser pago pelo tra-
balho, a atuação dos sindicatos, o reconhecimento pela lei dos direitos 
decorrentes do contrato de trabalho, todo esse arcabouço fez com que o 
direito do trabalho evoluísse e chegasse até os dias de hoje, em que nós 
temos uma proteção ao empregado, aquele que trabalha de forma su-
bordinada, e que merece aplausos, porque é uma evolução formidável.

O que desagrada na vida social, é que paralelamente a evolução 
da proteção ao trabalho subordinado, nós assistimos e participamos de 
um crescente descaso com as cidadãs e os cidadãos que trabalham e 
não são empregados.

Estamos aqui, na Academia Brasileira de Direito de Segurida-
de Social, ninguém pode ignorar que no regime brasileiro o trabalha-
dor autônomo é um segurado obrigatório da Previdência Social. Mas 
minha gente, estamos falando do que acontece na rua. Em dias, como 
hoje, quem é que está trabalhando na rua, em vínculo de emprego, con-
segue ao final do mês angariar valores suficientes para suprir as suas 
necessidades e ainda consegue separar um pouco para fazer os recolhi-
mentos previdenciários necessários?

Então, teoricamente, o autônomo é um segurado obrigatório. 
Na prática, ele não contribui. E isso tem levado a uma preocupação ex-
trema de tentar reconhecer vínculo de emprego sempre que possível, 
e até além disso.
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Lembremos que no Brasil de hoje, no começo desta semana que 
estamos, eu li no jornal Folha de São Paulo, uma reportagem sobre o 
desemprego nos vários países do mundo, e colocava o Brasil em quarto 
lugar. O primeiro país que tinha o maior número de desempregados, o 
Brasil era o quarto, com mais de 13 milhões de desempregados. Eu vou 
propor a todos nós que aceitemos essa cifra como verdadeira. É pos-
sível que parte dos desempregados não estejam nas estatísticas, mas 
vamos imaginar 13 milhões.

O Brasil é o quarto país em desemprego. Alguém poderia ar-
gumentar: “mas precisa ver com que país estamos sendo comparados, 
porque há países que tem o número de habitantes muito pequeno”. 
Sim, mas só um dado: nessa mesma estatística, lá em vigésimo quinto 
ou vigésimo sexto lugar, a estatística traz o Estados Unidos e depois a 
China, com cerca de 6%, 5% de desempregados. Então, a situação no 
Brasil é muito mais grave que a média. Nós temos um número de de-
sempregados astronômico.

Agora, minha gente, nós sabemos que paralelamente aos desem-
pregados, nós temos um número igual ou superior, de pessoas que es-
tão formalmente registradas como microempresários, e que tem uma 
atividade precária e sem qualquer segurança de que amanhã continua-
rão a ter essa atividade e que poderão auferir alguma renda.

Esses pseudo microempresários são as pessoas que vendem coi-
sas na rua, nas praças, e que precisam ter o registro para evitar que a fis-
calização leve a mercadoria, aquele pouco que tem a banca, a barraca, 
e a mercadoria. Se nós somarmos esses dois contingentes, porque esses 
desempregados e esses semi empregados praticamente estão na mesma 
situação, nós temos aí universo de 30 milhões facilmente de pessoas no 
nosso país que não tem certeza se amanhã terão o que comer, que não 
tem onde morar.

Há dias, eu fui fazer uma palestra com um colega meu da PUC 
(Pontifícia Universidade Católica de São Paulo). Fui lá encerrar o even-
to. Aí ele me deu uma carona, e quando voltamos, eram umas nove 
horas da noite, passamos em uma esquina próxima da minha casa [na 
cidade de São Paulo], em que há um terreno aberto, com gramado, e 
haviam várias barracas de pessoas sem teto, que dormiam lá.

Era uma coisa muito triste, as condições subumanas que aquela 
gente vive com crianças, várias famílias. Pois passei por ali, quando o se-
máforo fechou, nós paramos, eu olhei e o terreno foi murado e cercado, 
e aquela área que ficavam as pessoas, está desocupada, só tem a grama.
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Algumas pessoas montaram a barraca na calçada. Aí esse meu 
colega virou para mim e disse: “pois é, eles cuidaram do que não era im-
portante, que é a terra, e descuidaram do que é importante, as pessoas.”.

As pessoas foram enxotadas daquele lugar. Não houve uma 
preocupação do Estado em amparar essa gente.

Quem é, meu Deus do Céu, que está na sarjeta por escolha pró-
pria? Quem é que não tem uma vida digna, porque assim resolveu fa-
zer? São as circunstâncias. Nós temos muitos exemplos, todos nós aqui 
temos experiências desagradáveis, no dia a dia, com a pobreza.

Pois bem, o fato que eu acho importante para determinar o rumo 
que devemos tomar para os novos caminhos para a proteção dos di-
reitos sociais é o seguinte: o Estado brasileiro vem (não desse gover-
no, que ajudou a piorar a situação, mas antes dele), tradicionalmente, 
o Estado repassa ao empregador, não só os encargos que são dele, os 
encargos trabalhistas, mas os encargos sociais, que, na realidade, são 
obrigações do Estado.

E o resultado disso é que a carga tributária sobre o salário é ex-
cessiva, todos sabemos disso. De tal modo que, para a empresa, o salá-
rio do empregado custa caro.

Em contrapartida, a parcela que é entregue ao empregado é insa-
tisfatória, o salário é baixo, mas custa muito. Ainda assim, no nosso país, 
quem não é empregado está na sarjeta. Não é por outro motivo, pre-
sidente Océlio, que nós temos decisões trabalhistas interessantíssimas, 
reconhecendo o vínculo de emprego data venia, com todo o respeito, fa-
zendo às vezes malabarismos acadêmicos para entender que a subordi-
nação hierárquica é a base do contrato de trabalho, não mais se justifica.

Convido a todos, para terminar o Congresso, dar uma olhada 
em um acórdão que está no site do TST da ministra Maria Helena Mall-
mann, ministra da quarta turma, em que ela faz considerações interes-
santíssimas sobre o acórdão regional, que diz: hoje em dia, a subordina-
ção não é mais requisito essencial para um contrato de trabalho.

E a quarta turma, seguindo a jurisprudência da SDI, do TST e das 
demais turmas, dá provimento ao recurso do tomador de serviço para 
dizer que não havia vínculo porque o trabalho não era subordinado.

Mas o que significa isso? Não é fazer um juízo de valor de quem 
ganha ou quem perde. É mostrar o desespero do julgador, o desespero 
da sociedade, de ter que reconhecer que alguém trabalha e não é empre-
gado, e o fato concreto é que essa pessoa está à margem da vida social.
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Estou me encaminhando para a ideia de que nem todo mundo que 
trabalha nesse mundo afora é empregado. Isto foi assim desde antes de eu 
começar na Justiça do Trabalho, nos anos 70, e antes da CLT, nos anos 40.

O representante comercial autônomo, e não é à toa que tem esse 
nome, não é empregado. E tem uma legislação própria, nós temos vá-
rias atividades paralelas ao contrato de trabalho que não configuram 
contrato de trabalho. Mormente nos dias de hoje, em que o avanço tec-
nológico, essa globalização impressionante, impõe o reconhecimento 
de trabalhos que não configuram vínculo de emprego.

E se nós lembrarmos do inciso 4°, do artigo primeiro, o valor 
social da livre iniciativa para preservar a livre iniciativa é preciso dar 
condições reais às empresas de concorrência.

Se você exigir que uma empresa só tenha empregados, você fe-
cha a empresa. De vez em quando eu vejo algumas decisões trabalhis-
tas que me parecem fora do real, algumas ações movidas contra deter-
minadas empresas que pretendem acabar com aquela atividade.

Bom, pode ser o objetivo. Mas se o objetivo é criar empregos, é 
propiciar às pessoas condições mínimas de trabalho e renda, é preciso 
que isso seja conjugado com a possibilidade do empresário empreen-
der a sua atividade, sob pena de inviabilizar.

Nem todo mundo que trabalha é empregado, mas o mais im-
portante: todo mundo que trabalha, empegado ou não, tem direito a 
prestação do Estado.

Nós nos lembramos da evolução dos direitos constitucionais, das 
primeiras gerações, da segunda geração, terceira geração... pois desde 
os direitos da primeira geração, respeito à vida, nós caminhamos na 
evolução dos direitos funcionais, chegando aos da segunda geração, o 
direito que o cidadão tem de exigir prestações do Estado.

É nesse plano que o direito previdenciário, direito do trabalho, se 
situam. O Estado tem a obrigação de prover o sustento.

Alguém tem que ter o mínimo de condições de vida, pelo sim-
ples fato de ser um cidadão ou uma cidadã, que de simples fato só 
tem a retórica.

Nada mais importante do que alguém ser uma pessoa. E enquan-
to pessoa tem que ter o respeito. E o Estado existe e tem de agir par 
atender os interesses da população. Então, o Estado precisa urgente-
mente dar uma guinada na sua posição e passar a assumir os encargos 
sociais, exonerando a folha de pagamento e carreando esses recursos 
para a assistência daqueles que não são empregados.
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Isso, eu acredito, propiciará uma situação para alguém que tra-
balha como autônomo, e não empregado, ter uma vida digna. E pro-
piciará a alguém que trabalha como empregado uma vida digna, sem 
dúvidas, quanto menos recursos, mais proteção há de ter, evitando que 
se reconheça vínculo de emprego onde não há, pelo temor que essa 
pessoa fique no desamparo.

É preciso separar os encargos trabalhistas dos encargos so-
ciais, que o Estado tem de assumir, efetivando o reconhecimento do 
direito ao trabalho, direito ao trabalho, com ou sem vínculo a todos 
e todas que trabalham.

Isso alivia a carga tributária da empresa, que não se sentirá 
tentada a não cumprir determinadas obrigações fiscais pela incapaci-
dade de fazê-lo.

O Estado precisa proteger a todos que vivem no país, mormente 
os que trabalham. Mesmo os que não trabalham precisam de assistên-
cia. Isto é algo universal.

A circunstância de alguém viver em um país, de maneira regular, 
tem que lhe dar o direito à proteção do Estado. A despeito do vínculo 
existente com o tomador de serviço, a pessoa tem de ter a proteção social. 
A vida tem que ser digna para todos, empregados e não empregados.

E o que temos assistido em uma velocidade impressionante, é 
uma mudança nas condições de trabalho que absolutamente permite 
que nós façamos, com todo o respeito, os malabarismos de raciocínio, 
para reconhecer contrato de trabalho onde não há.

O que é necessário é que a sociedade reconheça que onde há con-
trato de trabalho, e onde não há, é necessária a proteção do Estado.

E, portanto, presidente Océlio, queridos e queridas congressis-
tas, eu devo dizer que o novo caminho para a proteção do direito social, 
se pudesse resumir em uma frase, é o Estado assumir sua responsabili-
dade e arcar com os custos do trabalho, que são seus e não da empresa. 
Eu convido todo mundo, que não teve a oportunidade, de ver e ouvir 
uma palestra do nosso ilustre confrade, prof. Wagner Balera, que é for-
midável, sobre a receita da Previdência Social.

E ele faz um histórico muito rico e muito instrutivo, mostrando 
o que afinal eu estou dizendo, que o Estado não assume o seu papel 
e ainda retira das contribuições de empregados e empregadores uma 
parcela que deveria ser aplicado no mundo do trabalho e que é desti-
nado a outros fins.

Então, os novos caminhos para a proteção dos direitos sociais é o 
Estado assumir efetivamente a sua responsabilidade em relação a todo 
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mundo que trabalha e aliviando a empresa e estimulando-a a cumprir 
suas obrigações.

Eu quero agradecer sinceramente a todos e dizer que tive muita 
honra em participar do nosso Congresso Internacional – Desafios da 
proteção à Seguridade Social na América Latina. Muito obrigado!

Por Prof. Dr. Pedro Paulo Teixeira Manus
Conferência proferida em 27 de novembro de 2021, especialmente 

preparada ao I Congresso Internacional da ABDSS.
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prefácio

Quando em 2021, concebemos a realização do I Congresso In-
ternacional e a correspondente publicação deste livro da Academia 
Brasileira de Direito da Seguridade Social, entre nós estava, no plano 
da caminhada terrena, o querido confrade Pedro Paulo Teixeira Ma-
nus, ocupando a Cadeira nº 23 da ABDSS e o Conselho Consultivo.

No dia 25 de dezembro de 2021 – quase um mês depois de ter 
proferido a sua última conferência internacional no dia 27 de novem-
bro, encerrando o congresso da ABDSS – o saudoso confrade Pedro 
Paulo Teixeira Manus completou seu estágio terreno e partiu à Casa 
Celestial Eterna. De lá, com o seu boníssimo espírito, temos a certeza de 
que, a partir de agora, também integra a legião do bem que, entre nós, 
de forma tão especial a também a integrou.

Como homenagem, sua conferência é adotada como apresenta-
ção especial à nossa obra. E, em meu nome pessoal – dele fui orientan-
do no programa de doutorado em Direito na Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo – e em nome dos demais Acadêmicos e Acadê-
micas da ABDSS , dedicamos essa singela homenagem como gratidão 
pelo convívio acadêmico e fraternal com os quais sempre nos dedicou.

Um livro que, desde a sua instalação oficial em abril de 2019, 
consiste na 3ª obra científica coletiva da Academia Brasileira de Direito 
da Seguridade Social, que uma edição correspondente em Espanhol. 
Por isso também é uma obra jurídica histórica.

Por isso, é uma obra especialmente histórica. Primeiro, porque, 
régia aos seus objetivos científicos, a ABDSS apresenta à comunidade 
científica internacional ideias (sujeitas aos debates) acerca das políticas 
e princípios à proteção securitária na América Latina. Segundo, a obra 
reúne pesquisas inéditas nas temáticas da seguridade e do trabalho, 
numa interdependência científica.

Com o título “SEGURIDADE SOCIAL NA AMÉRICA LATINA: 
DESAFIOS NO SÉCULO XXI”, essa obra é uma arrojada iniciativa (de 
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tantas outras que certamente virão) que pretende expor à comunidade 
internacional o que pensam e o que fazem os acadêmicos da ABDSS 
acerca dos desafios e caminhos da Seguridade Social na América Latina 
neste século XXI.

O século do impacto sem precedentes em face das mudanças tec-
nológicas no mundo do trabalho e, portanto, com efeitos diretos nos 
objetivos da seguridade social; logo, também projeta consequências na 
proteção das pessoas.

Os artigos são de altíssima relevância e qualidade técnica e cien-
tífica.

Embora não possam ser tidas e recebidas como a solução aos de-
safios da seguridade social no século XXI nos países latinoamericanos, 
de outro lado, as ideias e proposições podem e precisam ser conside-
radas como relevantes contribuições ao aperfeiçoamento das políticas 
públicas (específicas e comuns) na temática securitária latinoamericana.

O maior desafio a enfrentar no âmbito Seguridade Social no 
continente latinoamericano não é o protecionismo estatal como moe-
da de troca política-partidária; mas, em nossa perspectiva, é a criação 
de oportunidades de trabalho e emprego duradouros e dignos, pois a 
partir disso, os países latinoamericanos podem implementar políticas 
cidadãs de seguridade às pessoas necessitadas.

A concretude do bem-estar social das pessoas exige um compro-
misso maior com a seguridade social na América Latina.

Apresentamos ao leitor uma obra necessária à compreensão dos 
problemas, desafios e caminhos possíveis que possamos trilhar nesse 
século que tem se apresentado disruptivo quanto à proteção social se-
curitária no mundo.

Océlio de Jesús Carneiro de Morais,
Prof. Pós-doutor e presidente da ABDSS

Belém do Pará (Amazônia), 30 de janeiro de 2022.



19

sumário

Autores .....................................................................................................5

Duas palavras ...........................................................................................7

“Novos caminhos para a proteção dos direitos sociais no Brasil”.....................9

Prefácio ..................................................................................................17

Núcleo 1 - Desafios da Seguridade Social no Brasil

A necessidade do auxílio-emergencial no Brasil para além de uma medida 
excepcional de proteção social ..................................................................21

Wagner Balera 
Cristiane Miziara Mussi

Previdência privada, poupança e pandemia (uma breve análise) ...................35

Ana Paula Oriola de Raeffray

Proteção social dos trabalhadores da saúde no cenário da pandemia de 
COVID-19, no Brasil ................................................................................49

Vitor Salino de Moura Eça 
Saulo Cerqueira de Aguiar Soares

A pandemia ocasionada pela COVID-19 como acentuadora das desigualdades 
sociais na América Latina .........................................................................71

Denilson Victor Machado Teixeira

A proteção social emergencial num contexto tangencial à seguridade social ...87

Milton Vasques Thibau de Almeida



20

Núcleo 2 - Economia, Trabalho e Previdências: novos caminhos

Caminhos possíveis à proteção social por meio da assistência social no contexto 
tecnológico globalizado...........................................................................109

Paulo Afonso Brum Vaz

Desafios do trabalho no Brasil .................................................................127

Georgenor de Sousa Franco Filho

O trabalho tecnológico desafia um novo fundamento ao direito do trabalho? 135

Océlio de Jesús C. Morais

Trabalho decente como fundamento do sistema de seguridade social ..........141

Augusto Grieco Sant’Anna Meirinho

A seguridade social brasileira e os desafios da revolução digital ..................163

Marcelo Fernando Borsio

Núcleo 3 - Desafios da Seguridade na América Latina

Desafios da previdência na América Latina: entre o trabalho e o desemprego 
tecnológico ...........................................................................................177

Océlio de Jesús. C. Morais 
Roberta Soares da Silva

Seguro social e privatização no Peru e na Venezuela: os limites à 
universalização da proteção social ...........................................................205

Eliane Romeiro Costa 
Luiz Gustavo Boiam Pancotti

A Seguridade Social como Resposta às Crises Sociais: Passado, Presente e 
Futuro ..................................................................................................227

Zeno Simm

Alternativas para programas sociais na América Latina – A Universalidade da 
Cobertura .............................................................................................257

Fábio Zambitte Ibrahim

A seguridade social como política pública de inclusão ...............................281

Wagner Balera

Núcleo 1 - Desafios da 
Seguridade Social no Brasil


	Autores
	Duas palavras
	“Novos caminhos para a proteção dos direitos sociais no Brasil”
	Prefácio
	Núcleo 1 - Desafios da Seguridade Social no Brasil

