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Declaração Universal dos Direitos Humanos - ONU 
1948

Artigo XXV –
1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de 

assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso 
de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros 
casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias 
fora de seu controle.

2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e 
assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou 
fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social.



Convenção OIT 102 – 1952 
• Assistência médica
• Auxílio-doença
• Auxílio-desemprego
• Aposentadoria por velhice
• Auxílio aos acidentados no trabalho ou acometidos 

por doenças profissionais
• Auxílio às famílias para manter as crianças
• Auxílio-maternidade
• Aposentadoria por invalidez
• Pensão por morte à viúva e filhos

 Brasil aderiu em 2006



Marcos da seguridade social brasileira

• 1923 – Lei  Elói Chaves 
• Caixas de Aposentadoria e Pensão (depois Institutos)
• Por categoria profissional ou empresa
• Trabalhador rural não tem cobertura

• Saúde pública: medidas sanitaristas
• Constituição de 1937

• Amparo à velhice, invalidez e acidente de trabalho
• Décadas de 1960/1970

• Criado INAMPS
• Benefício de ½ SM para trabalhador rural acima de 65 anos
• Benefício ½ SM para idosos de baixa renda acima de 70
• Assistência médico-hospitalar para algumas doenças
• Criada previdência complementar



Constituição Federal de 1988

Artigo 194 – A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social.

Artigo 195 - A seguridade social será financiada por toda a 
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, 
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (...)

Artigo 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação.



Tributos destinados à Seguridade Social (CF88)
• Contribuições sobre a folha de pagamento 

• 20% do empregador, 8 a 11% para o empregado 
• Contribuições de trabalhadores autônomos, conta 

própria e facultativos (20%) 
• Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)  
• Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS)  
• PIS/PASEP
• Contribuição sobre a produção rural, FUNRURAL  
• SIMPLES
• Micro Empresário Individual (MEI)
• SUS – Sistema Único de Saúde 

• 15% orçamento do Município, 12% Estado
• União – Ano anterior mais PIB de 2 anos antes



Balanço Seguridade Social 2015

Receitas 694,231

Receitas previdenciárias

 Urbanas

 Rurais

352,553

345,472

7,081

COFINS 200,926

CSLL 59,665

PIS/PASEP 52,904

Outros 38,123

Despesas 683,061

Benefícios previdenciários

 Urbanos

 Rurais

436,090

338,049

98,041

Benefícios assistenciais 41,798

Bolsa-família e outros 26,921

Saúde 102,206

Benefícios do FAT 48,180

Outros 27,866

Saldo positivo 11,170

Cadê o déficit?

Fonte: ANFIP 
R$ bilhões correntes



Renúncia Fiscal – DRU - Sonegação 

Renúncia Fiscal – Tributos Seguridade
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

2,5 8,8 46,5 76,3 104,4 108,6 347,1

Fonte: RFB – R$ bilhões correntes

DRU – Desvinculação das Receitas da União
• Até 2015 – 20% das receitas
• A partir de 2016 – 30%
• 2015 – Desvio de R$ 64 bilhões 

Sonegação em 2016: R$ 339 bilhões, segundo o Sindicato 
Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional



Nº benefícios seguridade dez.15

Total 32,701 milhões

Previdenciários

 Aposentados

 Pensionistas

 Auxílio-

doença

 Outros

27,430

18,404

7,412

1,452

162

Acidentários 846

Assistenciais 4,403

EPU 22

Despesas com juros da dívida pública (R$ bilhões correntes)

Ano 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015

Valor 78 114 128 160 166 195 214 311 367

Aposentados e pensionistas
• Urbanos: 18,9 milhões
• Rurais: 9,2 milhões

Assistência social: 4,4 milhões

Benefício médio 2015: R$ 1.033,91
68,7% recebiam 1 SM (R$ 788,00)

150 mil milionários

Maior programa de distribuição de renda do 
mundo























































Economia e o mercado financeiro

Economia - Política fiscal e monetária:

• Fiscal: decisões sobre gastos e arrecadação (fisco, Tesouro

Nacional, Ministério da Fazenda): arrecada através dos tributos e

realiza despesas redistribuindo renda e definindo os investimentos

públicos para o bem estar dos cidadãos.

• Monetária: garantir a liquidez e proporcionar o bom desempenho

da política fiscal (determinação da taxa de juros, controle da

inflação e da moeda – Sistema Financeiro Nacional, Bacen,

Copon, Selic ...)



Economia e o mercado financeiro

Equilíbrio Fiscal:

 Quanto menor o desempenho da economia menor a arrecadação, em 

tempos de crise a redução dos gastos do governo (política fiscal restritiva) 

contribui para o ciclo de declínio. 

Ex: Emenda teto gastos públicos por 20 anos.

 Só a redução das taxas de juros em conjuntura recessiva não estimula 

novos investimentos no setor privado.
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