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Simpósio: DIREITOS HUMANOS, EDUCAÇÃO E DEMOCRACIA 

 

RESUMO: Nos atuais sistemas constitucionais, a dignidade da pessoa humana encontra papel 

central, verdadeiro embasamento axiológico do sistema jurídico e pedra angular do Estado. 

No sistema jurídico brasileiro, os direitos sociais são parte importante dos direitos 

fundamentas, pois garantem a dignidade humana materialmente considerada. Esse papel 

dirigente das Constituições portuguesa de 1974 e brasileira de 1988 elaborou o modelo de 

proteção, segurança ou seguridade social. Para assegurar os direitos sociais relacionados à 

Seguridade Social, a Constituição Brasileira de 88 estabeleceu um meio de custeio específico, 

as contribuições sociais. O motivo constitucional dessa exação é assegurar financeiramente os 

direitos sociais relativos à Seguridade Social. O tema adquire relevo quando consideramos 

que tal modelo de tributação diretamente relacionado com uma atividade estatal específica 

não encontra efetividade prática. Dessa maneira, o foco de análise do trabalho é verificar 

factualmente se o quantum arrecadado a título de contribuições sociais é destinado à 

efetividade dos direitos sociais. A relação entre a implementação fática dos direitos sociais e o 

seu financiamento é realizado por intermédio do orçamento da seguridade social, presente na 

Constituição portuguesa de 1974 e brasileira de 1988. Nossa conclusão analítica é de que 

parte significativa da arrecadação a título de contribuições sociais, na prática, é destinada a 

finalidade diversa no Brasil. Assim, debatemos a flexibilidade orçamentária e as vinculações 

das contribuições sociais, a importâncias de medidas como a desvinculação de receitas e 

desvios contábeis. Isso significa que a Constituição permite a instituição de tributos para um 

propósito, mas o Estado, na prática, utiliza o montante arrecadado para finalidade diversa. 

Isso acrescenta substancial dificuldade para análises de temas importantes como o déficit 

previdenciário e reformas no setor de aposentadorias e pensões. Ademais, o orçamento da 

Seguridade Social no Brasil não é utilizado como meio de planejamento de intervenção da 

União na seara social. Sua principal finalidade seria a de estimar a arrecadação das 

contribuições sociais e vinculá-las a programas e ações na área específica da Seguridade 

Social. Em razão da não obediência à vinculação orçamentária, valores muito inferiores são 

aplicados na área e as contribuições são destinadas a outras finalidades. Dessa forma, os 

efeitos da inércia da União podem ser notados na atual crise de subjetivação dos direitos 

sociais, em especial na área de saúde pública e também afetam a dinâmica do federalismo 

brasileiro. 
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