
no da 1'fdosfermclçae' de Ben Ildes Previdencl él r&os do Regime Ger<J! de Pre"ldenc-ia Social 

lor. Ao passo que, ao se pretender rotular essa situação Sumário 
o, ao se considerar desfeita a primeira aposentadoria , 

o tema restituição das partes ao status quo ante. 
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Capítulo I 


1 Previdência Social no Context( 

o momento d estreia m no so Texto I 

signo "previdência': devidamente adjetivado de ' 
p sitivo con titucional que revela prestações po 
direitos compreendidos como fundamentais da 
nados de direitos sociais;! do homem consumidor 

O Brasil, vê-se do artigo 194 do Texto Sl 
consti tuci nal eleita a combater os males que a 

tório brasileiro, instrumental jurídico denomin 

O sistema4 de Seguridade Social, express 
(Estado' do Bem-Estar Social) no direito pátric 
liz r pr tcção7 social na concepção beveridgial 

I. °artigo 6° en cabeça o Capitulo 11 - Dos Direitos Sociais, do 1 
Fundamentais. 

2. A expres'ão Direito Social é epíteto que designa o Direito do 1 
e Acidentúrio do Trabalho. DELGADO, Mauricio Godinho. C/Ir 
Paulo: Lrr, 200·1, p. 128 1. 

3. In: Cimo de Direito COl/stitucional Positivo. 13. ed. São Paulo: t. 

4. "Institucionalizando a dimensão possível da proteçào socia 
limites e (ontornos. cumpre ao Sistema atuar na desordem soe 
e reconhe e - com o escopo de transformá-Ia e conformá · la e 
Wagner. Sistema de segllridade social. 3. ed. Sào Paulo: LTr, 2003 

5. "Recep tiva to rna ·se a consc iência coletiva à idéia de que o 
cabendo a es te disciplinar os interesses individuais, conciJiand( 
dos governos já nào se limitaria , portanto, à garan tia dos direito 
e à der. sa do País, na esfera internacional, devendo voltar·se p 
denominados então de sociais e econôm icos ." COIMBRA, ) 
brasileiro. 6. ed. Rio de faneiro: Edições Trabalhistas, 1996. p. 8. 

6. "fá se sabe que é o bem-estar a marca registrada do Estado 
cognominado, acertadamente, Estado do bem·estar (Welfare 5 
Preliminares de Dirt!ilo Previdenciário. São Paulo: Quartier Latin 

7. "Não se olvida que a Seguridade Social não pode se r conce it. 
tampouco como mera conscqliéncia de acontecimentos conjuntl 
da interação de var ios falores econômicos, polít icos, sociais 
sobretudo, a reali zação co letiva de valores que exprimem a Iibe 
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