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Monica Cameron Lavor Francischini 

 

Resumo  

O presente artigo discute a existência, ou não, de um déficit previdenciário baseado na análise 

das formas de custeio da Seguridade Social elencadas no Art. 195 da CF/88, bem como, no 

orçamento diferenciado do sistema com base no Art. 165 § 5º, III da CF/88. Apresenta ainda 

dados estatísticos que demonstram a existência de uma receita autossustentável quando da 

desconsideração de renúncias e desonerações de contribuições sociais empregadas pelo 

governo para o incentivo do setor empresarial no país. Tudo isso visando a compreensão da 

proposta de uma Reforma Previdenciária regulada pela EC 287/2016. 

Palavras-chave: Previdência Social. Déficit. Reforma Previdenciária.  

 

THE MYTH OF THE SOCIAL SECURITY DEFICIT 

 

Abstract 

This article discusses the existence or not of a social security deficit based on the analysis of 

the forms of cure of Social Security listed in Article 195 of CF / 88, as well as, without a 

budget differentiated from the system based on Article 165 § 5, III CF / 88. It also presents 

statistical data that show the existence of a self-sustaining income when disregarding waivers 

and direct contribution contributions used by the government for the incentive of the business 

sector in the country, all this aiming the proposal of a Pension Reform regulated by the EC 

287/2016. 
 

Keywords: Social Security. Deficit. Self-sustaining Revenue. Pension Reform. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Ao longo do avanço histórico da sociedade, observamos importantes conquistas do 

homem em sua incessante busca ao reconhecimento de direitos a ele inerentes, frente a um 

estado inerte quanto à implementação de garantias sociais através de prestações positivas. 

Estas evoluções buscavam consolidar princípios fortemente voltados a preservar a vida digna 

do homem em sociedade através da positivação de direitos sociais, que ganharam 

características inicialmente em âmbito internacional, sendo integrados a legislações internas 

paulatinamente.   

A Constituição Federal de 1988 implementou, no Brasil, o reconhecimento destes 

direitos sociais como direitos fundamentais, englobando dentre eles o direito à assistência, à 

saúde e à previdência, abarcados pelo Sistema da Seguridade Social.  

Pode-se dizer que este sistema integrado visa custear e administrar a concessão de 

benefícios e serviços àqueles que dele necessitem, e, para tanto, a própria constituição 

estabelece fontes de financiamento especificas para fazer frente a tais despesas.  

Ocorre que tal predeterminação vem sendo descumprida frequentemente por meio de 

atos governamentais, o que acarreta distorções nas contas públicas que demonstram saldo 

negativo quando do resultado final.   

Nesta acepção, o presente trabalho se utiliza do método analítico e visa, por 

intermédio de uma pesquisa indireta bibliográfica e documental, explorar as formas de custeio 

do supramencionado sistema, bem como os mecanismos utilizados como forma de 

desvincular verbas relacionadas a esta, com o objetivo de indagar a real existência de um 

déficit previdenciário, que vem sendo utilizado como justificativa para o corte de direitos 

sociais. 

 

 

 2 SEGURIDADE SOCIAL 

 

A Constituição Federal em seu art. 194 define que a seguridade social consiste em 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.”1 

                                                           
1  BRASIL, Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 

Federal. Artigo 194. 
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 Trata-se de sistema protetivo que abrange três programas sociais, quais sejam, a saúde, 

a previdência e a assistência social. Este conjunto protetivo visa proteger o cidadão ao longo 

de sua existência e alcançar o fim precípuo da República Federativa do Brasil ao constituir 

uma sociedade livre, justa e solidaria, garantindo o desenvolvimento nacional, a erradicação 

da pobreza e a marginalização, bem como a redução de desigualdades sociais e a promoção 

do bem-estar social de todos.2  

 Dentro deste contexto é que se constata que por muito tempo o Estado não se 

preocupou em estabelecer formas de proteção ao indivíduo para enfrentar possíveis 

infortúnios que viessem ocorrer - como a velhice, a doença ou a morte. Hoje, pode-se dizer 

que a seguridade social é direito fundamental de índole positiva, estabelecido 

constitucionalmente como direito social e indispensável para manutenção e proteção do 

indivíduo, assegurando-lhe a previdência, a saúde, a proteção à maternidade e a infância, bem 

como a assistência aos desemparados.3  

Isso porque a proteção social surgiu no seio familiar, onde aos mais novos aptos para o 

trabalho incumbia a proteção e cuidados dos mais idosos e incapacitados. Ocorre que nem 

todos viviam em largos e aglomerados familiares, mas pelo contrário, muitos eram sozinhos e 

sem qualquer forma de proteção familiar. Surge aí a necessidade de auxilio externo, papel 

frequentemente realizado por igrejas, vindo o Estado assumir tal obrigação apenas 

tardiamente no século XVII, com a edição da lei dos pobres na Inglaterra, que, desvinculado 

da ideia de justiça, representava mera caridade.4  

Neste contexto, temendo-se contingências futuras, instituiu-se na Alemanha o seguro 

doença, custeado por contribuições de empregados, empregadores e pelo próprio Estado. 

Posteriormente, em 1884, houve a implantação do seguro contra acidentes de trabalho, 

custeado apenas por empresários. Já em 1889 surgiu o seguro por invalidez e velhice, 

subsidiado por empregados, empregadores e Estado.5  

Seguido de vários países adeptos a implementação de tais seguros sociais, cria-se em 

âmbito internacional, pela OIT, várias convenções versando sobre matéria previdenciária, e 

                                                           
2 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação. 
3 FRANCISCHINI, Monica Cameron Lavor. O (des) amparo social ao idoso: da inefetividade às propostas 

de concretização do benefício assistencial. 1 ed. Maringá, Pr: Motta e Preto, 2017. p. 63. 
4 IBRAHIN, Fabio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 20 ed. Niterói, RJ: Editora Impetus, 2015. p. 1. 
5 MARTINS, Sergio Pinto. Fundamentos de direito da seguridade social. 6 ed. São Paulo, SP: Editora Atlas, 

2005. p.17. 
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sucessivamente temos, em 1948, a Declaração Universal de Direitos do Homem, que traz no 

seu texto, entre os direitos fundamentais da pessoa humana, a proteção previdenciária.6  

No Brasil, trilhou-se caminho semelhante ao plano internacional: da origem privada e 

voluntaria da sociedade à intervenção do Estado. Teve como marco inicial da previdência 

brasileira o ano 1923, com a edição da Lei Eloy Chaves, que determinou a criação de caixa 

para aposentadoria e pensões para trabalhadores ferroviários.7  

Seguido de diversos textos legais e reformas que reconheceram a seguridade como 

direito fundamental e social, em 1991 foram publicadas duas importantes legislações 

brasileiras, a Lei 8.212, que dispõe sobre a organização da seguridade social e seu custeio, e a 

Lei 8.213, acerca dos planos de benefícios da assistência social, nos moldes do atual modelo 

previdenciário instituído pela Constituição da República de de1988.  

Na acepção de Fabio Zambitte Ibrahim  

 
Com a adoção de conceitos mais intervencionistas, o Estado mínimo foi trocado 

pelo Estado de tamanho certo, ou seja, aquele que atenda a outras demandas da 

sociedade, além das elementares, em especial na área social, propiciando uma 

igualdade de oportunidades para todos, mas sem o gigantismo de um Estado 

comunista. […] O Brasil tem seguido esta mesma lógica, sendo que a Constituição 

de 1988 previu um Estado do Bem-Estar Social em nosso território. Por isso, a 

proteção social brasileira é, prioritariamente, obrigação do Estado, o qual impõe 

contribuições obrigatórias a todos os trabalhadores. Hoje no Brasil entende-se por 

seguridade social o conjunto de ações do Estado, no sentido de atender às 

necessidades básicas de seu povo nas áreas de Previdência Social, Assistência Social 

e Saúde.8   
 

Neste sentido, a previdência social se enquadra juntamente com a saúde e assistência 

social como direitos fundamentais de 2ª geração de natureza coletiva, tendo como seu núcleo 

de proteção a Constituição Federal de 1988, que prima pela dignidade da pessoa humana no 

âmbito de suas garantias fundamentais e prevê sua manutenção por meio de especificas fontes 

de custeio. 

 Assim, a seguridade social é sistema de proteção que compreende um conjunto de 

ações de iniciativa pública e da sociedade, com o fim de assegurar direitos relativos a saúde a 

previdência e a assistência social.9 Nesta acepção, entende-se que o conjunto de políticas 

                                                           
6 MARTINS, Sergio Pinto. Fundamentos de direito da seguridade social. 6 ed. São Paulo, SP: Editora Atlas, 

2005, p.18. 
7 LEITÃO, André Studart; MEIRINHO, Augusto Grieco Sant’Anna. Manual de direito previdenciário. 3 ed. 

São Paulo, SP: Editora Saraiva, 2015. p. 41 
8 IBRAHIN, Fabio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 20 ed. Niterói, RJ: Editora Impetus, 2015. p. 3 e 

4. 
9 Art. 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. 
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referente a estes três cernes compõe a seguridade social como um todo, possuindo distinções 

quanto a seus conceitos.  

A saúde tem como definição o “direito de todos e dever do estado garantido por meio 

de políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e seu acesso 

universal independentemente de contribuição, e engloba tanto sua prevenção quanto sua 

proteção e recuperação”. 10  Hoje em dia, as ações referentes a esta área são de 

responsabilidade exclusiva do Ministério da Saúde, cujo órgão responsável é o Sistema Único 

de Saúde (SUS), não havendo qualquer relação com o INSS, sendo este último a autarquia 

responsável pela previdência social e que a gerencia de seus benefícios.11  

Quanto a assistência social, essa pode ser entendida como forma de proteção a pessoas 

carentes que não possuam condições de sustento próprio. Para tanto, a constituição estabelece 

em seus Art. 203 e 204 a garantia do acesso à assistência social para aqueles que dela 

necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, com o fim de zelar pela 

proteção a família, a maternidade, a infância e a velhice; o amparo a crianças e adolescentes 

carentes; a promoção da integração ao mercado de trabalho; habilitação e reabilitação de 

pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração na vida comunitária; e a 

garantia de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover sua manutenção ou tê-la provida por sua família.12 

A assistência social é regida pela Lei 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social), 

que a define como direito do cidadão e dever do estado, sendo política de Seguridade Social 

não contributiva, que prevê mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de 

ações de iniciativa pública e da sociedade.13   

No que concerne à previdência, segmento de maior importância para o presente 

trabalho, esta encontra-se prevista nos Art. 201 e 202 da Constituição Federal, e trata-se de 

proteção social de caráter contributivo e de filiação obrigatória, destinada a proteger 

trabalhadores de possíveis riscos ou contingencias sociais, como doenças, idade avançada, 

morte, prisão, gravidez, etc.14  

                                                           
10  BRASIL, Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 

Federal. Artigo 196. 
11 IBRAHIN, Fabio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 20 ed. Niterói, RJ: Editora Impetus, 2015. p, 8 
12 BALERA, Wagner; MUSSI, Cristiane Miziara. Direito Previdenciário. 10 ed. São Paulo: Editora Método, 

2014. p. 24.   
13 BRASIL. Lei nº8.742 de 7 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá 

outras providências. Brasília, DF, 7 de dez. 1993. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742.htm.> Acesso em: 7 de out. de 2017. 
14  BRASIL, Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 

Federal. Artigo 201.  
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A previdência é organizada em três regimes distintos, independentes entre si: Regime 

Geral da Previdência (RGPS - Art. 201, CF/88); Regime Próprio – Servidores Públicos (RPPS 

- Art. 40 CF/88); e Regime Complementar – Previdência Complementar (RPC - Art. 202, 

CF/88).15  

 

 

2.1 PRINCIPAIS PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

O direito previdenciário, por se tratar de ramo autônomo do direito, possui princípios 

norteadores aplicáveis à sua matéria, bem como permite a interpretação das regras 

constitucionais e legais do sistema protetivo.16  

No que tange os princípios específicos ao direito previdenciário, trataremos daqueles 

mais relevantes ao tema discutido neste trabalho, elencados na Constituição Federal.  

 

2.1.1 Princípio da Universalidade da Cobertura e do Atendimento 

 

O art. 194, parágrafo único, I da CF/88, traz o princípio da universalidade da cobertura 

e do atendimento.17 A universalidade de cobertura garante a proteção de eventos imprevisíveis 

de forma ampla, como acidentes ou doenças que impossibilitem o sujeito de retornar ao 

trabalho, a idade avançada ou a morte, de dimensão objetiva. Já a universalidade de 

atendimento significa dizer que a seguridade social e suas prestações e benefícios atingirão 

todos aqueles que dela necessitam e tenham direito, dimensão subjetiva.18  

Monica Cameron Lavor Francischini conceitua em sua obra: 

 
A seguridade social possui como postulado basilar a universalidade, ou seja, 

abranger todos os residentes do país, que diante de uma contingencia terão direito 

                                                           
15 BRASIL, Ministério da Previdência Social. Como é organizada a previdência?. 1 de maio, 2015. Disponível 

em: <http://www.previdencia.gov.br/perguntas-frequentes/previdencia-social/>. Acesso em 13 de agosto de 

2017. 
16 IBRAHIN, Fabio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 20 ed. Niterói, RJ: Editora Impetus, 2015. p. 

62. 
17 Art. 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. 

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos 

seguintes objetivos: 

I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
18 BALERA, Wagner; MUSSI, Cristiane Miziara. Direito Previdenciário. 10 ed. São Paulo: Editora Método, 

2014, pg. 38.  
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aos benefícios, atendendo a cobertura dos riscos sociais da forma mais ampla 

possível.19 

 

2.1.2 Princípio da Equidade na Forma de Participação no Custeio  

 

Segundo este princípio, entre empregados, empregadores e poder público, todos 

custearão o sistema de forma direta ou indireta em decorrência da solidariedade existente 

entre eles. Entretanto, aplica-se uma sistemática análoga à cobrança de tributos (como no 

imposto de renda), onde haverá fixação maior para aqueles com maior remuneração ou lucro, 

diminuindo gradativamente até a possibilidade de sua dispensa nos casos daqueles que 

comprovem sua condição de miserabilidade.20  

 Significa dizer que este princípio define a aplicação de quotas diferenciadas para cada 

categoria de contribuinte conforme seu salário de contribuição, ou seja, cada um contribuirá 

de acordo com sua capacidade contributiva.  

 

2.1.3 Princípio da Diversidade da Base de Financiamento 

 

 A responsabilidade pelo financiamento da seguridade social recai sobre toda sociedade 

– conforme interpretação extraída do próprio art. 195 da CF. Para tanto, estabelece-se um 

tríplice sistema de financiamento que envolve contribuições de trabalhadores, empresas e do 

próprio governo21.    

Os trabalhadores realizam o custeio da previdência social através de seu salários-de- 

contribuição, enquanto que o governo (União, estados, municípios e Distrito Federal) destina 

parte de suas arrecadações tributarias, além das contribuições sociais quando também exercer 

papel de empregador (financiamento indireto da seguridade social). Isto ocorre uma vez que 

                                                           
19 BOLLMANN, 2009 apud FRANCISCHINI. O (des) amparo social ao idoso: da inefetividade às propostas 

de concretização do benefício assistencial. 1 ed. Maringá, Pr: Motta e Preto, 2017. p.75.  
20 IBRAHIN, Fabio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 20 ed. Niterói, RJ: Editora Impetus, 2015. p. 

71. 
21 Art. 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, 

e das seguintes contribuições sociais:                 

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: 

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que 

lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; 

b) a receita ou o faturamento; 

c) o lucro; 

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria 

e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201; 

III - sobre a receita de concursos de prognósticos. 

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.  
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ele poderá contratar mão de obra eventual sem vínculo com o regime próprio, enquadrando o 

trabalhador como segurado do regime geral da previdência social, e portanto competindo ao 

governo o recolhimento da  respectiva contribuição social vertida ao RGPS. 22 

 

2.1.4 Princípio da Solidariedade  

 

O princípio da solidariedade nos remete a ideia da “cooperação da maioria em favor da 

minoria”,23 o que significa dizer que a classe economicamente ativa custeia a previdência 

social para aqueles que não possuam condições para tanto, e posteriormente aquela classe que 

anteriormente custeava será custeada por uma nova geração/classe, e assim sucessivamente.   

Este princípio está previsto implicitamente na CF/88, em seu art. 3º, I, que dispõe 

sobre a criação de uma sociedade livre, justa e solidaria. Este princípio possui a finalidade de 

bem-estar social, garantindo a cobertura do benefício ao necessitado através do esforço mutuo 

da sociedade quando aquele não possua mais condições para o trabalho. Postulado este de 

extrema importância, que inclusive pode ser observado no julgamento pelo Supremo Tribunal 

Federal da constitucionalidade de recolhimento de contribuições previdenciárias de 

aposentados que continuam a exercer atividade laborativa.24  

 

2.4.5 Princípio do Equilíbrio Financeiro e Atuarial  

 

Este princípio é advindo da emenda constitucional nº de 20/98 (Art. 201 CF/88)25, que 

instituiu o fator previdenciário como forma de refrear a aposentadoria precoce dos segurados, 

mantendo o equilíbrio financeiro através da proporcionalidade entre custeio e pagamento de 

benefícios (equilíbrio financeiro), bem como o desenvolvimento de plano para lidar com uma 

gama de variáveis existentes como a expectativa de vida, número de participantes, nível de 

remuneração atual e percentual de substituição do benefício complementar (equilíbrio 

atuarial), com o fim precípuo de manter o superávit da previdência. Tal superávit não precisa 

                                                           
22 IBRAHIN, Fabio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 20 ed. Niterói, RJ: Editora Impetus, 2015. p. 

73. 
23 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de direito previdenciário. 5 ed. São Paulo: LTr, 2013. p. 117 
24 FRANCISCHINI, Monica Cameron Lavor. O (des) amparo social ao idoso: da inefetividade às propostas 

de concretização do benefício assistencial. 1 ed. Maringá, Pr: Motta e Preto, 2017. p 85.  
25 Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de 

filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos 

da lei, a: (…) 
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ser necessariamente contínuo, podendo ser aceitável períodos de saldos negativos desde que 

não comprometam o plano de caixa.26  

 Quanto ao equilíbrio financeiro Frederico Amado afirma: 

 
É certo que é preciso haver um equilíbrio entre as receitas que ingressam no fundo 

previdenciário e as despesas com o pagamento dos benefícios, (…). Ao menos, a 

arrecadação deverá cobrir o pagamento dos benefícios previdenciários, sob pena de 

inexistência de equilíbrio financeiro (…).27   

 

Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari explanam ainda, no que tange 

o equilíbrio atuarial: 

No que diz respeito à Previdência Social, os impactos da dinâmica demográfica 

refletem-se tanto nas despesas quanto do lado das receitas. Em um sistema de 

repartição simples como o brasileiro, o elemento fundamental para manter seu 

equilíbrio, considerando-se somente as variáveis demográficas, é a estrutura etária 

da população em cada momento, pois é ela que define a relação entre beneficiários 

(população idosa) e contribuintes (população em idade ativa).28  

 

 Importante destacar este princípio dada sua grande relevância no presente trabalho 

acadêmico, uma vez que seu significado paira sobre a execução da política previdenciária nos 

moldes de tal postulado, evitando eventuais saldos negativos que venham ocasionar um 

rombo financeiro na previdência, tema ora debatido.  

 

 

3  DAS FORMAS DE FINANCIAMENTO  

 

De certo, a CF/88 em seu Art. 195 estabelece que “A Seguridade Social será 

financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes do 

orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal dos Municípios e de contribuições 

sociais”.29  

Em base a este mandamento, o financiamento direto é oriundo das contribuições 

sociais as quais guardam relação direita com o financiamento da seguridade social. Essas, por 

sua vez, são cobradas de trabalhadores e empregadores e estão previstas nos incisos do art. 

195 CF/88, distribuídas do seguinte modo: 

I – Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma que sejam 

pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa que preste serviços, mesmo diante da 

                                                           
26  IBRAHIN, Fabio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 20 ed. Niterói, RJ: Editora Impetus, 2015. p. 

786. 
27 AMADO, Frederico. Direito previdenciário. 5 ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2015. p. 125. 
28 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de direito previdenciário. 20 ed. Rio 

de Janeiro: Editora Forense, 2017. p. 90. 
29  BRASIL, Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 

Federal. Artigo 195. 
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inexistência de vínculo empregatício; sobre a receita (COFINS – Contribuição para 

Financiamento da Seguridade social), ou o faturamento (PIS – Programa de Integração 

Social), e o lucro da empresa (CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro);  

II – Do trabalhador e demais segurados da previdência mediante prestações mensais;  

III – Sobre receitas de concursos de prognósticos;  

IV – Do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar;  

As aludidas contribuições são espécies tributarias de destinação vinculada e, portanto, 

são diretamente voltadas para o fim especifico de custear o sistema da seguridade social, sem 

a possibilidade de desvios orçamentários, exceto no que diz respeito à Desvinculação das 

Receitas da União (DRU), prevista no art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais 

Provisórias (ADCT)30, que será tratado no próximo capitulo.  

Importa observar que o § 4º do Art. 19531 prevê a possibilidade da criação de novas 

fontes destinadas a garantir a expansão da seguridade social, a denominada contribuição 

residual, desde que observados os requisitos previstos no art. 154 da CF/88, quais sejam: 

Institui-las por meio de Lei Complementar; a obediência ao princípio da não cumulatividade; 

de que sua base de cálculo e fato gerador sejam próprios e diferenciados dos já existentes.32  

Deveras o § 5º do supracitado artigo traz ainda a regra da contrapartida, ou seja, 

nenhum benefício poderá ser criado sem que haja prévia fonte que corresponda o seu 

custeio.33 Trata-se de referência ao princípio do equilíbrio financeiro atuarial, uma vez que se 

pretende unicamente a estabilidade nas contas previdenciárias no que tange suas   receitas e 

despesas, de forma que haja uma sustentação econômica financeira do sistema.  

Já as fontes de custeio indiretas são aquelas provenientes de impostos, que serão pagos 

pela sociedade. Tais tributos não são vinculados a uma prestação estatal especifica, mas 

alimentam os orçamentos fiscais dos entes políticos (União, Estados, Distrito Federal e 

                                                           
30 AGUIAR, Leonardo. Direito Previdenciário: Curso Completo. Minas Gerais: Instituto Lydio Machado, 

2017, p. 54. 
31  Art. 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, 

e das seguintes contribuições sociais:  

(…) 

§ 4º A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, 

obedecido o disposto no art. 154, I. 
32 BRASIL, Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal. 

Artigo 164. 
33  Art. 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, 

e das seguintes contribuições sociais:     

(…) 

§ 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a 

correspondente fonte de custeio total. 
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Municípios), que diante de imposições normativas, financiam o sistema da seguridade 

social.34   

A contribuição da União se dá por meio de recursos adicionais do Orçamento Fiscal 

que são fixados obrigatoriamente na Lei Orçamentaria Anual.35  

Em outras palavras, 

 

 A União, a exemplo dos estados, Municípios e do Distrito Federal, também não 

participa do financiamento da seguridade mediante uma contribuição social 

específica, mas por meio de recursos adicionais do seu Orçamento Fiscal, fixados 

obrigatoriamente na lei orçamentária anual. Tais recursos são alocados diretamente 

no Orçamento da Seguridade, autônomo com relação aos demais orçamentos 

elaborados na lei orçamentária anual. Abrange ele todos os órgãos e entidades da 

administração direta e indireta federal que atuam na área da seguridade. 36 

 

Além dos valores previstos no orçamento da Seguridade Social vale elucidar que 

 

É de responsabilidade da União a cobertura de eventuais insuficiências financeiras 

da seguridade social, para o pagamento dos benefícios de prestação continuada da 

Previdência Social, de acordo com a Lei Orçamentaria Anual (parágrafo único do 

art. 16 da Lei nº 8.212).37   

 

Neste sentido, conclui-se que além de ser custeada por contribuições sociais 

(financiamento direto), a Seguridade Social também receberá recursos provenientes dos 

próprios Orçamentos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (financiamento 

indireto). 

 

 

4  ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 

As receitas dos estados, Distrito Federal e municípios destinadas a seguridade social 

constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União, em 

conformidade ao princípio do orçamento diferenciado.38  

 O Art. 165 § 5º dispõe acerca das esferas orçamentarias, determinando que o a lei 

orçamentaria anual compreenderá o (I) orçamento fiscal que se refere aos poderes da união, 

                                                           
34 AGUIAR, Leonardo. Direito Previdenciário: Curso Completo. Minas Gerais: Instituto Lydio Machado, 

2017,. p. 54.  
35 EDUARDO, Ítalo Romano; EDUARDO, Jeane Tavares Aragão. Curso de Direito Previdenciário. 4º ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2008.p. 29.  
36 LAMOUNIER, Carolina Becker. Considerações Sobre Fontes de Custeio da Seguridade Social. 2011. 

Disponível em:< http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/considera%C3%A7%C3%B5es-sobre-fontes-de-

custeio-da-seguridade-social>. Acesso em 26 de agosto de 2017. 
37 MARTINS, Sergio Pinto. Fundamentos de Direito da Seguridade Social. 6º ed. São Paulo: Editora Atlas, 

2005. p. 45.  
38  BRASIL, Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 

Federal. Artigo 195. § 1º. 
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seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações 

instituídas e mantidas pelo poder público; (II) o orçamento de investimento das empresas que 

a união direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; e (III) 

o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos a ela vinculados, da 

administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo 

poder público.39 

Entende-se pelo texto constitucional a existência de uma lei orçamentaria anual na 

qual será definida onde serão aplicados os recursos arrecadados pelo governo por meio de 

impostos e contribuições da sociedade. Ocorre que, dentro deste orçamento, existe uma 

divisão, sendo uma delas quanto ao orçamento da seguridade social, que não se confunde aos 

outros orçamentos, possuindo recursos específicos a serem destinados e aplicados 

respectivamente a este setor.  Ou seja, existe um orçamento próprio direcionado a seguridade 

social que decorre do sistema de financiamento explanado no capítulo anterior.40   

 Dessa forma, a Seguridade Social possui uma peça orçamentaria exclusiva para fazer 

frente às despesas no pagamento de benefícios e prestação de serviços, não podendo seus 

recursos ser utilizados para outras despesas da União, em regra. Contudo, em situações 

excepcionais, o governo poderá se utilizar da DRU- Desvinculação de Receitas da União, 

mecanismo que possibilita a desvinculação de receitas engessadas para finalidades 

previamente estabelecidas a outras despesas consideradas prioritárias, dando maior 

flexibilidade às atividades financeiras do estado. Esse recurso será melhor explanado a seguir.  

 

 

4.1 DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO 

 

Trata-se de mecanismo criado em 1994, o qual inicialmente se denominava Fundo 

Social de Emergência (FSE) e foi instituído com o fim de estabilizar a economia logo após o 

Plano Real, tendo sua nomenclatura sido modificada em 2000, quando passou a ser chamada 

de Desvinculação de Receitas da União (DRU). Este recurso permitia ao governo a utilização 

livre de 20% de todos os tributos federais vinculados por lei a fundos e despesas, em especial 

as contribuições sociais. Significa dizer que o governo pode aplicar recursos destinados a 

                                                           
39  BRASIL, Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 

Federal. Artigo 165. § 5º. 
40  BRASIL, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Orçamento Federal: Você conhece o 

orçamento da Seguridade Social?. 2010?. Disponível em: http://www.orcamentofederal.gov.br/radio-

mp/2010/copy_of_voce-conhece-o-orcamento-da-seguridade-social>. Acesso em 26 de agosto de 2017. 
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áreas especificas como educação, saúde e previdência social em outras despesas consideradas 

momentaneamente prioritárias e na formação de superávit primário, além da alocação de 

recursos para pagamento de dívidas públicas. 41 

Após prorrogada por diversas vezes ao longo dos anos, mantendo o percentual de 20% 

a título de desvinculação, em 2016 foi aprovada, em segundo turno pelo senado, a EC 

93/2016, que prorrogou a vigência da DRU até 31 de dezembro de 2023. A emenda alterou 

sua alíquota, que passou a incidir em 30% de todos os impostos e contribuições sociais, 

inclusive criando mecanismo de desvinculação semelhantes a serem aplicados no âmbito dos 

Estados, Distrito Federal e Municípios para receitas relativas a impostos, taxas e multas. 

Excetuando-se, entretanto, quanto as receitas destinadas a saúde e educação.42    

Diante da ideia de um Estado Democrático de Direito que atua para garantir 

preventivamente os direitos básicos de cada cidadão, dentro dessa esfera podemos incluir 

tanto os direitos de primeira geração, que trata das liberdades individuais (direitos civis e 

políticos) quanto os de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais), o qual a 

seguridade social encontra-se. Resguardada neste último, há que se discutir a legitimidade do 

estado quanto a tredestinação de verbas vinculadas ao fim de garantir tais direitos, para 

aplicabilidade em setores diversos que visam maior flexibilização da administração e 

economia do Estado.  

Tal posicionamento de criticismo ao desrespeito de direitos prestacionais é afirmado 

por Sasha Calmon Navarro Coelho: 

 
Os fins constitucionalmente predeterminados revelam uma diretriz constitucional. 

Nem o legislador, nem o administrador podem adestinar ou tredestinar o produto da 

arrecadação das contribuições, sob pena de crime de responsabilidade e nulidade do 

ato administrativo, ainda que normativo, no caso do Executivo. No caso do 

Legislativo, a lei será considerada inconstitucional, por ser contrária à 

Constituição.43 

 

Entende-se que a alteração de matérias constitucionais por meio de emendas fere 

disposições e princípios básicos, além do poder constituinte, o qual impôs limitações de 

pontos intangíveis da constituição, tais como aqueles previstos no § 4º do art. 6044, mais 

                                                           
41  BRASIL. Senado Federal. Senado Notícias: DRU. Brasília, 2015?. Disponível em: 

<http://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/dru>. Acesso em: 20 de agosto de 2017. 
42  BRASIL. Senado Federal. Senado Notícias: Senado aprova proposta que prorroga DRU até 2023, 

Brasília, agosto, 2016. Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/08/24/senado-

aprova-proposta-que-prorroga-a-dru-ate-2023>. Acesso em: 20 de agosto de 2017. 
43 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 12ª ed. Rio de Janeiro: Editora 

Forense, 2012. p. 411. 
44 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

IV - os direitos e garantias individuais. 

http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1567815
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1567815
http://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/dru
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especificamente quanto ao tema discutido, o inciso IV, no qual define que será defeso a 

proposta de emenda constitucional tendente a abolir os direitos e garantias individuais.  

 
O fato de terem sido estas alterações decorrentes de uma série de Emendas 

Constitucionais não permite que se argumente o fato de que se trata de uma norma 

constitucional de idêntica hierarquia, pois o Supremo Tribunal Federal em outra 

oportunidade já decidiu que Emendas Constitucionais podem ser inconstitucionais, 

caso violem cláusulas pétreas (art. 60, § 4°, IV. CF). 

[…]. Desta forma, o fato de serem emendas constitucionais não afasta a 

inconstitucionalidade flagrante decorrente da agressão aos direitos humanos de 

segunda geração (direitos fundamentais sociais) fruto do afastamento de recursos 

fiscais constitucionalmente destinados à educação, saúde e seguridade social, 

conforme acima evidenciado.45 

 

Nesta perspectiva, exsurge o entendimento por diversos juristas quanto à 

inconstitucionalidade da desvinculação de receitas, como por exemplo, Werther Botelho 

Spagnol que preleciona em sua obra “As Contribuições Sociais no direito Brasileiro”46, sobre 

o impedimento moral e jurídico da alteração da destinação do produto arrecadado, o qual tem 

como fim promover direitos fundamentais prestacionais de segunda geração, verdadeira ratio 

essendi das contribuições sociais.47  

A captação de receitas por meio da DRU motiva questionamentos quando da 

utilização da seguridade social como fonte para o ajuste fiscal do período - uma vez que se 

trata de significativo instrumento para subtração de receitas da Seguridade Social. Isso chega, 

inclusive, a causar um desfalque de R$ 63 bilhões em sua conta, conforme dados da 

Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP).48 Outro 

dilema fica por conta da desconsideração de recursos resultantes de aplicações financeiras dos 

diversos órgãos da Seguridade Social, como as autarquias, as fundações e Fundos da 

Seguridade social, bem como a não consideração de compensações pelas desonerações da 

folha de pagamentos - tema que será abordado a seguir.49 

 

 

                                                           
45 SCAFF, Fernando Facury. Direitos humanos e a desvinculação das receitas da União. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 236, p. 33-50, abr. 2004. ISSN 2238-5177. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/44670>. Acesso em 27 de Agosto de 2017.  
46 SPAGNOL, Werther Botelho. As Contribuições Sociais no Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2002, 

p. 151.  
47 BREYNER, Frederico Menezes. Inconstitucionalidade da Desvinculação das Receitas da União (DRU) 

Quanto às Contribuições Sociais Sob a Ótica dos Direitos Prestacionais Fundamentais. n. 1. Revista do 

CAAP, 2006. p. 14. Disponível em: < 

https://www2.direito.ufmg.br/revistadocaap/index.php/revista/article/viewFile/49/48>. Acesso em 20 de outubro 

de 2017.  
48 ANFIP. Analise da Seguridade Social 2015. Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal 

do Brasil e Fundação ANFIP de Estudos da Seguridade Social. 16 ed. Brasília: ANFIP, 2016, p. 36.  
49 ANFIP. Ibidem, p. 37 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/44670
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5 DAS RENÚNCIAS, DESONERAÇÕES E SUA COMPENSAÇÃO 

 

Importa inicialmente observar que, como já exposto em capítulos anteriores, a 

previdência social é parte integrante da Seguridade Social cujo financiamento se dá por um 

sistema tripartite, mantido pelos empregadores, trabalhadores (com contribuições sociais 

incidentes sobre o faturamento, folha de pagamentos, lucro das empresas, e salários dos 

trabalhadores) e pelo governo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), por meio de 

repasse de receitas. Ocorre que nunca se cumpriu rigorosamente o que determina a 

Constituição quando se trata de financiamento.  

Durante algum tempo, o Governo Federal vem deixando de arrecadar valores com o 

não pagamento de contribuições e impostos, defendendo a política de renúncias e 

desonerações com o fim de estimular maior competitividade e crescimento econômico ao 

diminuir encargos sobre o setor empresarial. A desoneração, juntamente com outros estímulos 

do governo ao setor empresarial, como a renúncia de recursos do Programa de Integração 

Social (PIS) e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), 

acaba por prejudicar fontes estratégicas que servem como base de custeio para a Seguridade, 

conforme determina o Art. 195, I, da CF/88, exonerando os empregadores quanto à incidência 

de contribuição previdenciária.50   

Ao lançar o Plano Brasil Maior em 2011, o Governo Federal anunciou a implantação 

de desoneração da folha, regulamentada pela lei 12.546, que substituiu a incidência da 

contribuição previdenciária patronal de 20% sobre folha de salários por outra no valor de 2% 

ou 1%, a depender do setor sobre o faturamento.51  

A defesa da política de desonerações da folha de pagamentos é baseada no argumento 

de que o Governo Federal renuncia a arrecadação volumosa em prol do bem-estar da 

população.  

Ocorre que, ao usar as contribuições sociais para promover benefícios tributários, 

sobra menos dinheiro para investir em áreas sociais. Ademais, as contribuições sociais - 

Programa de integração social (PIS), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 

                                                           
50 STEVANIM, Luis Felipe. Radis Comunicação e Saúde: O que está por trás da renúncia e desoneração 

fiscal. [S.l.], abr. 2015. Disponível em: <http://www6.ensp.fiocruz.br/radis/revista-radis/150/reportagens/o-que-

esta-por-tras-de-renuncia-e-desoneracao-fiscal>. Acesso em: 30 de agosto de 2017. 
51 BRASIL, Receita Federal. Desoneração da Folha de Pagamento. [S.l.], 19 de maio. 2017. Disponível em: 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal/renuncia-fiscal-setorial/desoneracao-da-folha-

de-pagamento-1. Acesso em 29 de agosto de 2017. 
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(Cofins), e Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) - são “dinheiro carimbado”, 

mas o governo deixa-os de arrecadar e aplicar estes recursos em grande parte.52  

 

Para demonstrar o engodo, a Anfip analisou o suposto déficit de 85,8 bilhões de 

reais apurado pelo governo em 2015. O rombo, destacam os pesquisadores da 

entidade, “poderia ter sido coberto com parte dos 202 bilhões arrecadados pela 

Cofins, dos 61 bilhões coletados pela CSLL e dos 53 bilhões arrecadados pelo PIS-

Pasep. Haveria ainda outros 63 bilhões capturados da Seguridade pela 

Desvinculação das Receitas da União e os 157 bilhões de reais de desonerações e 

renúncias de receitas.53  

 

Esses movimentos reduziram a participação empresarial no financiamento do sistema, 

representando perdas para a seguridade social. Não obstante, importa destacar que a 

desoneração da folha de pagamento deveria ser compensada pelo Tesouro Nacional, sendo os 

valores correspondentes às perdas repassadas ao RGPS mensalmente. Contudo, não é o que 

tem ocorrido: somente em 2013, quando foram deixados de arrecadar R$ 19,04 bilhões com a 

folha de salários, menos da metade deste valor foi compensado, ou seja, R$ 9.02 bilhões, de 

acordo com relatório da Associação Nacional dos Auditores Fiscais (ANFIP). Sendo assim, 

houve uma perda para a Seguridade Social de R$ 10,02 bilhões somados a outros R$ 92,5 

bilhões perdidos com Cofins, PIS, CSLL e contribuição previdenciária.54  

Conforme dados apresentados pela ANFIP, incontroverso é que a Seguridade Social 

apresentou resultados positivos no ano de 2015. Mesmo em época de recessão e volumosas 

desonerações concedidas, as receitas totalizaram R$694,3 bilhões, superando em R$ 6,4 

bilhões as de 2014, tendo como maior arrecadação as receitas previdenciárias e como menor 

arrecadação a Contribuição social sobre o Lucro de Empresas – CSLL.55 

A análise da Seguridade Social realizada pela ANFIP (tabela a seguir ilustrada) sobre 

receitas e despesas do orçamento da seguridade social nos últimos anos (2005, 2010 e de 2012 

a 2015) cumpre a legislação, que determina a compensação integral à previdência social de 

valores relativos às perdas de desoneração. E, como forma de corrigir tal descumprimento, a 

tabela é acrescida de compensações não integralizadas pelo governo.  

                                                           
52 STEVANIM, Luis Felipe. Radis Comunicação e Saúde: O que está por trás da renúncia e desoneração 

fiscal. [S.l.], abr. 2015. Disponível em: <http://www6.ensp.fiocruz.br/radis/revista-radis/150/reportagens/o-que-

esta-por-tras-de-renuncia-e-desoneracao-fiscal>. Acesso em: 30 de agosto de 2017. 
53 FAGNANI, Eduardo. O Déficit da Previdência é uma pós verdade. 13 de março de 2017. [S.l.]. Entrevista 

concedida a Carta Capital. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/eduardo-fagnani-o-deficit-

da-previdencia-e-uma-pos-verdade>. Acesso em 17 de set de 2017. 
54STEVANIM, op. cit. 
55 ANFIP. Analise da Seguridade Social 2015. Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal 

do Brasil e Fundação ANFIP de Estudos da Seguridade Social. 16 ed. Brasília: ANFIP, 2016, p. 26.  
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Figura 1 - Receitas, despesas e resultado do orçamento da Seguridade Social. 

 

 
  

 

  

Fonte: ANFIP. 56 

                                                           
56 ANFIP. Analise da Seguridade Social 2015. Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal 

do Brasil e Fundação ANFIP de Estudos da Seguridade Social. 16 ed. Brasília: ANFIP, 2016, p. 29. 
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De acordo com os dados acima, observa-se que a seguridade apresentou seguidos 

superávits desde 2005 até 2015, último ano em que foram apuradas as receitas e despesas. 

Extrai-se do resultado final apresentado de 2005 o saldo positivo de R$ 72.670 bi; R$ 53.953 

bi em 2010; 82.836 bi em 2012; R$ 76.446 bi em 2013; seguidos de R$ 55.737 bi e R$ 11.170 

bi em 2014 e 2015, respectivamente. Isto tudo, somadas às compensações de renuncias e 

desonerações que deveriam ter sido repassadas, e ainda à consideração de outras receitas as 

quais são desconsideradas nos cálculos realizados pelo governo. 

  

 

6 O SUPOSTO ROMBO NA PREVIDENCIA SOCIAL 

 

6.1 A EXISTÊNCIA DE UMA RECEITA AUTOSSUSTENTÁVEL  

 

Conforme já exposto, a previdência é parte integrante da seguridade social, e não se 

pode excluir o seu financiamento do conjunto de fontes que integram o Orçamento desta 

última (Art. 195 § 5º CF/88).  

 

[…] a Constituição de 1988 prevê um modelo tripartite de financiamento do setor, segundo 

o qual o Estado, os empregadores e os trabalhadores contribuem em partes iguais. O déficit, 

segundo a entidade, surge porque não se contabilizam tributos arrecadados pelo Estado para 

compor a receita, como a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e a 

Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). 

[…] Desde 1989 não se contabiliza a parte do governo como fonte de receita da 

Previdência. Ao fazer isso, a União nega que a Previdência faça parte da Seguridade Social, 

em confronto com os artigos 194 e 195 da Constituição.57 

 

Conquanto, uma das manobras utilizadas pelo governo como forma de demonstrar um 

saldo negativo nas contas da previdência é desconsiderar parte de receitas que são destinadas 

a seguridade social, e considerar, para fins de cálculo, exclusivamente as receitas dos 

trabalhadores e das empresas, conforme afirma Fagnani: 

 
Para que a União integralizasse a sua parte no sistema tripartite, os constituintes de 1988 

criaram duas fontes de receita que não existiam: a Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL) e a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social 

(Cofins), que incide sobre o faturamento das empresas. Em 1989, o Ministério da Fazenda 

passou a mão nos recursos da CSLL e do Cofins. E a Previdência passou a contabilizar 

apenas a contribuição do trabalhador e do empregador.58 

 

 

                                                           
57 FAGNANI, Eduardo. O Déficit da Previdência é uma pós verdade. 13 de março de 2017. [S.l]. Entrevista 

concedida a Carta Capital. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/eduardo-fagnani-o-deficit-

da-previdencia-e-uma-pos-verdade>. Acesso em 17 de setembro de 2017.   
58 FAGNANI, ibidem.  
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 Dessa forma, torna-se mais fácil afirmar um déficit, pois diante da época de recessão 

financeira que o país se encontra - e consequentemente o aumento de desemprego e 

desonerações - logicamente se visualizará um desfalque quanto a estes valores nos últimos 

anos.59 Para entender tal afirmação, podemos observar tabela disponibilizada em balanço da 

seguridade social realizado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão do 

ano de 2016, a seguir ilustrada: 

 

Figura 2 - Receitas e despesas da Seguridade Social  

 

 

Fonte: Ministério do Planejamento, desenvolvimento e gestão. Balanço da Seguridade Social.60 

 

De acordo com o ilustrado, verifica-se a consideração das receitas da Seguridade 

Social apenas sobre as contribuições do trabalhador e empresa (PIS, COFINS, CSLL, 

contribuições sobre folhas de pagamento). Por esta lógica, o conceito de déficit da previdência 

é calculado exclusivamente a partir da diferença entre a arrecadação dessas contribuições e as 

despesas totais dos benefícios, o que demonstra uma crise do financiamento da previdência 

                                                           
59 ANFIP. Analise da Seguridade Social 2015. Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal 

do Brasil e Fundação ANFIP de Estudos da Seguridade Social. 16 ed. Brasília: ANFIP, 2016, p.64. 
60 BRASIL, Ministério do Planejamento, desenvolvimento e gestão. Balanço da Seguridade Social. Brasília, 16 

de dez. 2016. Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/apresentacoes/2016/2016-12_seguridade-social-

vers-final-mf.pdf/view>. Acesso em 11 de outubro, 2017.  
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social, já que estes valores arrecadados têm sido baixos em decorrência da política de 

desonerações.61      

Todavia, tal conceito não se sustenta, já que, de acordo com os dados, os anos 

respectivamente apresentados (2005, 2010 e de 2012 a 2015) no capítulo anterior demonstram 

receitas superiores às despesas da seguridade. Isso justifica-se pois, uma vez somadas a 

arrecadação previdenciária propriamente dita e a reposição das perdas envolvidas na 

desoneração da folha de pagamentos (que deveriam ser repassadas) às receitas e despesas 

vinculadas a saúde e a assistência social, temos um resultado superavitário na seguridade 

social. Em 2015, por exemplo, foi apresentado um resultado positivo de R$ 11.1 bilhões 

(receitas totalizaram R$694,2 bilhões e despesas totalizaram R$ 683 bilhões, segundo a tabela 

ANFIP).62  

Desta forma, a conclusão de Eduardo Fagnani foi que “criamos um orçamento 

constitucionalmente vinculado para financiar a Seguridade. E os estudos mostram que ela 

sempre foi superavitária”.63 

 

6.2 REFORMA PREVIDENCIÁRIA COMO AÇÃO GOVERNAMENTAL 

 

Com o fim de manter o sistema previdenciário sustentável, o governo propõe uma 

nova reforma, uma vez que entende haver déficit de 150 bilhões nas contas previdenciárias, 

estando as despesas do INSS em torno de 8% do PIB, com projeção de aumento para 18% até 

2060, inviabilizando assim, a estabilidade econômica da autarquia.64  

 

6.2.1 Exposição de Motivos  

 

Uma das questões apontadas como fator na justificativa da Reforma Previdenciária foi 

a mudança demográfica, dado o processo acelerado de envelhecimento populacional, em 

decorrência da diminuição da natalidade e aumento da expectativa de sobrevida do brasileiro. 

Aponta o governo que a expectativa de sobrevida da população com 65 anos, que era de 12 

anos em 1980, passou a ser de 18,4 anos a mais em 2015, tendendo a aumentar nos próximos 

                                                           
61 ANFIP. Analise da Seguridade Social 2015. Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal 

do Brasil e Fundação ANFIP de Estudos da Seguridade Social. 16 ed. Brasília: ANFIP, 2016, p.63 e 64. 
62 ANFIP. Ibidem. p. 29. 
63 FAGNANI, Eduardo. O Déficit da Previdência é uma pós verdade. 13 de março de 2017. [S.l]. Entrevista 

concedida a Carta Capital. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/eduardo-fagnani-o-deficit-

da-previdencia-e-uma-pos-verdade>. Acesso em 17 de set de 2017.  
64BRASIL, Ministério da Previdência Social. Reforma da Previdência. [S.l.], 21 de abr. de 2017. Disponível 

em: <http://www.previdencia.gov.br/reforma/>. Acesso em: 05 de setembro de 2017. 
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anos. Dessa forma, o número de idosos crescerá, paralelamente ao número de beneficiários e 

ao tempo médio de recebimento dos benefícios. Em contrapartida, a quantidade da população 

ativa diminui, sendo necessária a readequação do sistema para manutenção do equilíbrio 

financeiro e atuarial, principalmente no que tange a idade mínima para concessão de 

aposentadoria no Brasil.65   

A principal nova regra para concessão de aposentadorias será o estabelecimento de 

idade mínima obrigatória de 65 anos, além de tempo mínimo de 25 anos de contribuição, 

aplicável ao RGPS E RPPS, igualando entre todos os requisitos para adquirir o benefício de 

aposentadoria por tempo de contribuição. 

Justifica ainda não haver injustiça social, uma vez que os números tendem a crescer, 

pois o perfil populacional do país está mudando, tratando-se, assim, de uma ameaça às áreas 

sociais. 66  Deveras, a população brasileira está envelhecendo. Entretanto, não implica aceitar 

o fatalismo demográfico como questão sob a qual não há alternativas, pautando-se somente na 

regressão de direitos.  

O fator de envelhecimento populacional já foi enfrentado por várias democracias ao 

redor do mundo, sem, contudo, aniquilar a proteção social. O problema do Brasil não é 

somente em si a demografia, mas o fato de que não possui modelo econômico compatível 

com as necessidades de seu desenvolvimento. 67 

Outro ponto levantado nos motivos da PEC 287/2016 é a acentuação do déficit quando 

somados os benefícios pagos aos servidores públicos da União (RPPS).68  

Todavia, em que pese a constante insistência do Governo Federal em incluir o Regime 

Próprio da Previdência como parte integrante e destinatária de proventos arrecadados pela 

Seguridade Social, e, pretendendo igualar os critérios de idade mínima, tempo de contribuição 

e critérios de cálculos de aposentadorias e pensões àqueles vinculados nestes regimes, a 

                                                           
65 BRASIL, Assembleia Legislativa. Proposta de Emenda à Constituição PEC 287/2016. Altera os arts. 37, 

40, 109, 149, 167, 195, 201 e 203 da Constituição Federal de 1988, para dispor sobre a seguridade social, 

estabelecer regras de transições e dar outras providências. 2016. p. 14. Item 4. Brasília, DF, 5 de dez. 2016. 

Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2016/12/PEC-287-2016.pdf. Acesso em: 7 de 

out. de 2017. 
66 BRASIL, Portal Brasil. Economia e Emprego: Economista do BNDS diz que não há injustiça social na 

regra de idade mínima. [S.l.] 10 de Abril de 2017. Disponivel em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-

emprego/2017/04/economista-do-bndes-diz-que-nao-ha-injustica-social-na-regra-de-idade-minima>Acesso em: 

08 de setembro de 2017. 
67 ANFIP. Reformar para excluir? Contribuição técnica ao debate sobre a reforma da previdência social 

brasileira - Brasília: ANFIP/DIEESE; 2017. p. 17 e 18. Disponível em: < 

https://anfip.org.br/doc/publicacoes/Livros_23_02_2017_12_06_28.pdf>. Acesso em: 11 de outubro de 2017. 
68BRASIL, Assembleia Legislativa. Proposta de Emenda à Constituição PEC 287/2016. Altera os arts. 37, 40, 

109, 149, 167, 195, 201 e 203 da Constituição Federal de 1988, para dispor sobre a seguridade social, estabelecer 

regras de transições e dar outras providências. p.18. Item 21. Brasília, DF, 5 de dez. 2016. Disponível em: 

http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2016/12/PEC-287-2016.pdf. Acesso em: 7 de out. de 2017. 

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/04/economista-do-bndes-diz-que-nao-ha-injustica-social-na-regra-de-idade-minima
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/04/economista-do-bndes-diz-que-nao-ha-injustica-social-na-regra-de-idade-minima
https://anfip.org.br/doc/publicacoes/Livros_23_02_2017_12_06_28.pdf
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realidade é que o Regime Próprio dos Servidores Públicos possui organização diversa do 

Regime Geral da Previdência Social, além de arrecadação em separado.  

Ocorre que o dispositivo 40 da Constituição Federal, ao definir o regime ao qual os 

servidores públicos são filiados, qual seja RPPS, também define a forma de custeio deste 

sistema, que será mediante contribuições do respectivo ente público ao qual o servidor esteja 

vinculado, de servidores ativos e inativos e dos pensionistas, fonte diversificada daquela 

estabelecida no Art. 195 da CF/88 referente ao regime geral da previdência social (RGPS).69 

Ou seja, o RGPS é o regime cuja organização se dará conforme dispõe o Art. 201 da 

Constituição de 1988, no qual somente as despesas referentes a este regime serão abrigadas 

pelo orçamento da Seguridade Social, sendo que as despesas relativas aos regimes próprios da 

previdência de servidores, militares e da previdência complementar não serão abarcadas70  

Há de se falar ainda das alterações nas aposentadorias especiais para servidores 

sujeitos a atividades nocivas que serão extintas com a reforma, bem como professores de 

ensino fundamental, médio e infantil e do professor vinculado ao RGPS, motivado pela 

diminuição de receitas por menor período contributivo, aumento de despesas pela antecipação 

e maior período de benefícios pagos, além da desigualdade gerada quando da flexibilização 

das regras para estas categorias.71 

 Além destas alterações, a proposta prevê o corte da cumulação de pensão por morte 

com outros benefícios,72 e, ainda, a vedação do computo do tempo ficto para concessão de 

aposentadoria no âmbito do RGPS ao segurado especial que tenha exercido atividade rural em 

regime de economia familiar anterior a 1991.73  

Em síntese, dentre estas e outras não abrangidas no presente artigo, diversas serão as 

modificações principalmente no que tange a redução de proteção social, uma vez que a 

tendência é obstaculizar o exercício de direitos sociais através da pretensão de cortes a serem 

                                                           
69 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO. Proposta de Reforma do IBDP: Exposição 

de Motivos. [S.l].2015. p.23. Disponível em: 

<http://www.ibdp.org.br/arquivos/uploads/exposicao_de_motivos.pdf>. Acesso em 05 de set de 2017. 
70 ANFIP. Analise da Seguridade Social 2015. Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal 

do Brasil e Fundação ANFIP de Estudos da Seguridade Social. 16 ed. Brasília: ANFIP, 2016, p. 35. 
71 BRASIL, Assembleia Legislativa. Proposta de Emenda à Constituição PEC 287/2016. Altera os arts. 37, 

40, 109, 149, 167, 195, 201 e 203 da Constituição Federal de 1988, para dispor sobre a seguridade social, 

estabelecer regras de transições e dar outras providências.  p.19. Item 31 e 32; e p. 27, item 68, subitem c). 

Brasília, DF, 5 de dez. 2016. Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2016/12/PEC-

287-2016.pdf. Acesso em: 7 de out. de 2017. 
72 Ibidem, p.24, item 54; e p. 27, item 68, subitem h). 
73 BRASIL, Assembleia Legislativa. Proposta de Emenda à Constituição PEC 287/2016. Altera os arts. 37, 

40, 109, 149, 167, 195, 201 e 203 da Constituição Federal de 1988, para dispor sobre a seguridade social, 

estabelecer regras de transições e dar outras providências.  p. 22, item 44; e p. 27, item 68, subitem j). Brasília, 

DF, 5 de dez. 2016. Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2016/12/PEC-287-

2016.pdf. Acesso em: 7 de out. de 2017. 
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realizados pelo governo, com base na existência de um déficit previdenciário (inexistente) que 

irá inviabilizar as contas públicas. 

 

 

7 CONCLUSÃO 

 

Nesta perspectiva, com base no que fora apresentado, temos que a Previdência Social 

é parte integrante de um sistema de proteção denominado Seguridade Social, que é financiada 

direta e indiretamente pela sociedade e pelos entes federativos. Este sistema possui orçamento 

próprio no qual será definido onde serão aplicados os recursos arrecadados, fazendo frente às 

despesas deste setor especifico.  

Ocorre que o Governo Federal frequentemente tem realizado desvios destes valores 

específicos, aplicando-os em outras áreas por meio do mecanismo de desvinculação de 

receitas da união, ocasionando desfalque nos valores arrecadados, além da concessão de 

renúncias de encargos ao setor empresarial quanto aos recursos do PIS, COFINS, CSLL e 

desonerações sobre a folha de pagamento, a qual deveria ser compensada pelo tesouro 

nacional aos cofres da seguridade, vez que reduz a participação das empresas no 

financiamento e elimina fontes estratégicas de custeio do sistema.  

Entretanto, o mesmo não tem ocorrido. Pelo contrário, o governo se utiliza destes 

artifícios e outros, como a desconsideração da previdência do conjunto de cernes de proteção 

abarcado pela Seguridade Social, e a inclusão do Regime Próprio da Previdência (regime 

distinto e com forma de custeio diversificada), como destinatária de receitas exclusivas do 

Regime Geral da Previdência, com o fim de maquiar cálculos que demonstrem saldos 

negativos nas contas do INSS, ente autárquico competente para administração de recursos e 

concessão de benefícios.  

Desta forma, alegam a existência de um déficit, que não se sustenta diante de dados 

elaborados por especialistas e que cumprem rigorosamente a forma de financiamento 

preestabelecida na CF/88. E propõem, como medida para solucionar o suposto rombo, uma 

reforma previdenciária, que abrange diversos cortes à direitos sociais, em total desrespeito à 

Constituição Federal. 

 De fato, há uma desproporcionalidade quanto ao aumento da expectativa de vida e 

diminuição de natalidade, conforme estudos realizados pelo IBGE 74 . Isso ocasiona um 

                                                           
74  IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e estatística. Pirâmide Etária 2000 – 2030. Disponível em: 

<https://ww2.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/box_piramideplay.php>. Acesso em: 20 de outubro de 2017. 
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desiquilíbrio financeiro quanto à arrecadação e custeio de benefícios, violação direta ao 

princípio do equilibro financeiro e atuarial do sistema, e, portanto, se faz necessária uma 

reforma previdenciária para refrear tal situação diante da crise econômica que se instala no país.  

Entretanto, em que pese a necessidade de readequação das leis com a realidade 

apresentada pelas alterações demográficas brasileiras, a utilização de motivos baseadas em 

um rombo das contas públicas de acordo com os fundamentos expostos ao longo do presente 

trabalho são inconsistentes, e não justificam o excessivo corte de direitos sociais - direitos 

estes que advém de conquistas históricas, e que, regidos por princípios maiores, pretendem 

resguardar em essência a dignidade da pessoa humana como detentora de direitos sociais e 

fundamentais.  

Trata-se da defesa do direito ao envelhecimento digno, vez que não se refere a uma 

prestação estatal sem que haja uma contraprestação proporcional da sociedade. 

Contraprestação esta que tem se demonstrado suficiente para sustentar os gastos referentes 

aos inativos, que por sua vez também já custearam o sistema anteriormente de forma 

solidária. Logo, se faz necessária a reanalise da emenda constitucional proposta, de forma que 

não aniquile princípios fundamentais do sistema constitucional da seguridade social, que tem 

como fundamento o estado democrático de direito. 
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