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Resumo
Numa época em que se admite a escassez de recursos públicos para financiar os mais
diversos programas sociais, afigura-se contraditória a relação entre arrecadação e gastos
públicos. Aquela impõe uma carga tributária bastante elevada, e esta se mostra insuficiente a
cobrir satisfatoriamente as necessidades sociais do país. O presente estudo analisa as
vinculações constitucionais relativas às contribuições sociais, bem como a DRU, a qual
desvincula percentuais originariamente vinculados à promoção e financiamento de direitos
fundamentais. Nesse sentido, passamos a interpretar a DRU à luz dos princípios
constitucionais vetores do modelo de Estado Democrático e Social preconizado na
Constituição de 1988, os quais, dada sua hierarquia, devem guiar e conduzir toda produção
legislativa, inclusive das emendas constitucionais.
Introdução
O presente trabalho contempla uma breve análise das vinculações constitucionais
das contribuições sociais, especialmente no que diz com o financiamento de direitos
fundamentais. A questão que se impõe é a de saber o que vem sendo feito acerca da
destinação destes recursos dotados de finalidades específicas.
No caso brasileiro, um dos fatores que desvia a destinação de recursos afetados a

finalidades específicas é a Desvinculação de Receitas da União (DRU), que há vários anos
vem afastando das vinculações constitucionais 20% de toda a arrecadação tributária brasileira.
A DRU foi prevista por meio de emendas constitucionais, cuja constitucionalidade
passamos a analisar.
Conclusão
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Pode-se afirmar que o atual sistema de arrecadação e financiamento dos direitos
fundamentais sociais mostra-se dissociado das finalidades essenciais que estão a compor o
Estado Social.
A cada ano aumenta a arrecadação, especialmente por meio das contribuições
sociais, o que configura uma forma de alargamento da reserva do possível. Por outro lado, a
previsão de desvinculação de receitas destinadas ao financiamento dos direitos fundamentais
sociais, dotadas de finalidades específicas e que, portanto, devem ser cumpridas, representa
um recuo na concretização dos direitos fundamentais sociais. Ademais, a desvinculação de
receitas restringe a medida do que é possível em termos de concretização de direitos
fundamentais sociais.
Outrossim, é de considerar que as emendas constitucionais que previram a
Desvinculação de Receitas da União padecem de inconstitucionalidade, que pode ser
reconhecida pela ofensa de importantes princípios constitucionais fundantes do nosso
sistema: a supremacia da constituição, a separação de poderes e a vinculação de todos os
poderes estatais aos direitos fundamentais.
No caso específico da Seguridade Social, restou comprovado pelo TCU que, não
fosse a DRU, a arrecadação seria suficiente a cobrir a despesa. Isso significa, na prática, que
haveria verba suficiente a cobrir o financiamento daqueles direitos, constitucionalmente
assegurados.
Cumpre ressaltar, por fim, o silêncio do Poder Judiciário, representado pelo STF,
quanto à questão da inconstitucionalidade das emendas que previram a DRU.
Tendo em conta que o desvio de finalidade de verbas públicas restringe ou
inviabiliza a concretização dos direitos fundamentais sociais, é imperioso que o STF se
manifeste sobre essas questões, especialmente por ser o “guardião” da Constituição.
Metodologia
No presente estudo empregou-se o método analítico, com utilização de técnica de
pesquisa bibliográfica e jurisprudencial.
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