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RESUMO 

 

O presente artigo, através do método dedutivo, com consultas em obras e dados divulgados 

pelos órgãos do Governo, subjetiva, a partir dos fundamentos constitucionais da Seguridade 

Social, analisa a tese da inexistência de déficit previdenciário. Para tanto, faz-se considerações 

a respeito da Seguridade Social e seus subsistemas em especial a Previdência Social, 

destacando as diferenças entre regimes previdenciários. Após, realiza-se uma análise da tese 

de inexistência do déficit previdenciário, confrontando com a tese de autores que defende a 

existência do déficit, seguindo entendimento do Tribunal de Contas da União, além de uma 

análise mais profunda, tendo como referência os períodos de 2014-2016, dos dados 

divulgados pelo Governo referente ao Orçamento Fiscal, arrecadação das Contribuições e 

Orçamento da Previdência.  

 

Palavras-chave: Crise. Seguridade Social. Previdência Social. Orçamento da Seguridade 

Social. 

 

 

THE SOCIAL SECURITY DEFICIT: MYTHS AND FACTS 

 

ABSTRACT 

 

This paper, through of searches in papers and data disclosed by government agency, refers to 

the constitutional foundations of Social Security, analyzing the absence of social security 

deficit. For this, we made considerations about Social Security and its Subsystems in 

particular the Social Security, highlighting the differences between social security regimes. 

Afterwards, an analysis is made of the absence of a social security deficit, confronting the 

authors who defend the existence of a deficit, following the comprehension of the Court of 

Auditors of the Union. Moreover, to an in-depth analysis, using as reference 2014-2016, the 

data published by the State Government related to Fiscal Budget, Taxes and Social Security 

Budget.  

 
Keywords: Social Security Crisis. Social Security. Social Security Budget. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Está em pauta à proposta de reforma da previdência, sob fundamento de existir uma 

crise no orçamento da Previdência Social, com déficit sendo coberto pelo Orçamento Fiscal. 

Todos os setores do Governo afirmam, por meio de suas publicações, a existência desse 

ambiente deficitário da Previdência Social, evidenciando os riscos sociais futuros. 

O Tribunal de Contas da União emitiu parecer no mesmo sentido considerando que o 

Orçamento da Previdência Social não é autossuficiente, e necessita de complementação do 

Orçamento Fiscal para todos os exercícios, num cenário que tende a se agravar, considerando 

outros fatores como a pirâmide demográfica. 

Em contrapartida, há estudos que demonstram que os números divulgados pelo 

Governo não correspondem à realidade, não passando de uma contabilidade criativa para 

evidenciar uma crise sem precedentes. 

Para isso, o presente trabalho, inferido pelo método dedutivo, com análise dos dados 

do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, divulgados pelo Governo, sob o fundamento 

constitucional sobre o tema, busca investigar criticamente os argumentos contra a existência 

de déficit na Previdência, e os argumentos do Governo a respeito da existência dele, 

evidenciando os comandos legais específicos infraconstitucionais reguladores da Seguridade 

Social. 

 

2 SEGURIDADE SOCIAL 

 

O art. 194 da Constituição Federal revela que, a seguridade social é gênero do qual: 

saúde, previdência e assistência social, são suas espécies, formando um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. 

Segundo Ferraro (2010, p. 77), em que pese a saúde, previdência e assistência social, 

tratarem de áreas distintas, ainda assim, não é possível isolar nenhuma delas, uma vez que 

pertencem a um mesmo tronco da Seguridade Social, ou seja, estão voltadas ao mesmo fim, e 

se correlacionam sendo regidas pelos mesmos princípios da Seguridade Social.  

De acordo com Ibrahim (2014, p. 5):  

 

a seguridade social pode ser conceituada como a rede protetiva formada pelo 

Estado e por particulares, com contribuições de todos, incluindo parte dos 

beneficiários dos direitos, no sentido de estabelecer ações para o sustento de 
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pessoas carentes, trabalhadores em geral e seus dependentes, providenciando 

a manutenção de um padrão mínimo de vida digna.  
 

Para Goes (2006, p. 5), a seguridade social engloba, um conceito amplo, abrangente, 

universal, e é destinada a todos que dela necessitem, desde que haja previsão na lei sobre 

determinado evento a ser coberto. É, na verdade, o gênero do qual são espécies a Previdência 

Social, a Assistência Social e a Saúde. 

A Organização Internacional do Trabalho – OIT, na Convenção 102, de 1952, 

ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo nº 269/08, define a Seguridade Social 

nos seguintes termos:  

 

“a proteção que a sociedade oferece aos seus membros mediante uma série 

de medidas públicas contra as privações econômicas e sociais que, de outra 

forma derivam do desaparecimento ou em forte redução de sua subsistência, 

como consequência de enfermidade, maternidade, acidente de trabalho ou 

enfermidade profissional, desemprego, invalidez, velhice e também a 

proteção em forma de assistência médica e ajuda as famílias com filhos. ”( 

IBRAHIM, 2014, p.7)  

 

2.1 OS PILARES DA SEGURIDADE SOCIAL 

 

A saúde, nos exatos termos da Constituição Federal (art. 196) é “direito de todos e 

dever do Estado”. 

Na lição de Tsutiya (2008, p. 25), “saúde é direito subjetivo público”, ou seja, é um 

dever do Estado mesmo não havendo contrapartida que remunere o serviço, no mesmo 

sentido da Seguridade Social, todavia, destaca-se deste contexto a Previdência Social, que 

emerge como proteção social em sentido amplo, mas que na verdade é um seguro, com caráter 

essencialmente contributivo. 

Goes (2006, p. 5) afirma que, “o poder público prestará os serviços de saúde à 

população de forma direta ou através de convênios ou contratos com instituições privadas”, 

com preferência para entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, conforme art. 199, §1º 

da Constituição Federal. 

O órgão gestor é o SUS, responsável pelos hospitais, casas de saúde e atendimentos na 

área de saúde em geral, sendo uma organização distinta da previdência. (IBRAHIM, 2014, 

p.8). 

Conforme previsto no art. 203 da CF/88, a “assistência social será prestada a quem 

dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social”, sendo destinadas as 
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pessoas que não possuem condições de manutenção própria, possuindo como requisito para o 

auxílio assistencial a necessidade do assistido. (IBRAHIM, 2014, p.12) . 

Tal como estabelece a Constituição Federal, reproduzido no art. 2º da Lei nº 8.742/93 

(Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS), a assistência social tem por objetivos  a 

proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de 

riscos, especialmente, a proteção a família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 

velhice; o amparo às crianças e adolescentes carentes; a promoção da integração ao mercado 

de trabalho; a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de 

sua integração à vida comunitária; a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 

No art. 204, a Constituição Federal determina que, as ações governamentais na 

assistência social serão realizadas, preferencialmente, com recursos do orçamento da 

seguridade social, previstos no art. 195 da CF/88, além de outros recursos, e organizadas com 

base na descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à 

esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e 

municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social. Inclui também nas 

diretrizes a participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

Goes (2006, p. 5), analisa a Assistência Social como um ramo que atende os 

hipossuficientes, entregando pequenos benefícios a pessoas que nunca contribuíram para o 

sistema da Seguridade Social. 

No mesmo sentido, Tsutiya (2008, p. 28) afirma que “a Seguridade Social brasileira 

ampara as pessoas em estado de necessidade social, que não possuem condições mínimas para 

se manter, independentemente de contribuição, dentro da filosofia de seguridade social. ” 

A Previdência Social é outro ramo da Seguridade Social, tradicionalmente definida 

como seguro sui generis, com filiação compulsória para os regimes básicos (RGPS e RPPS), 

além de coletivo, contributivo e de organização estatal, amparando seus beneficiários contra 

os chamados riscos sociais. De outra forma, há também o ingresso voluntário apenas no 

Regime Geral, possibilidade esta apenas para quem não exerce atividade remunerada. 

(IBRAHIM, 2014, p. 27). 

 

Em um conceito restrito, os riscos sociais cobertos pelos regimes protetivos 

são as adversidades da vida a que qualquer pessoa está submetida, como o 
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risco de doença ou acidente, tanto quanto eventos previsíveis, como idade 

avançada – geradores de impedimento para o segurado providenciar sua 

manutenção. (IBRAHIM, 2014, p.28) 

 

No entanto, desprezada a expressão da vontade do contribuinte no Regime Geral, já 

que a previdência social é compulsória, não pode ser classificado simplesmente como um 

seguro, que exige a concordância das partes com os termos fixados em contrato, pois a lei 

impõe um dever de caráter solidário e universal, exceto nos casos de segurado facultativo. 

(IBRAHIM, 2014, p. 28-29). 

No sistema constitucional brasileiro, pelo método de exclusão, caso o cidadão não seja 

servidor público, pertencendo compulsoriamente ao Regime Próprio de Previdência Social, 

então, obrigatoriamente estará vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, que trata do 

setor privado, ambos são administrados pelo Poder Público, porém este último é administrado 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. (TSUTYIA, 2008, p.206) 

O seguro social nem sempre será provido por meio de benefícios de natureza 

pecuniários, existem também, casos em que será prestado serviço de reabilitação profissional 

e serviços sociais, e possuem ainda, natureza programada ou não programada, a depender da 

previsibilidade do evento determinante. (IBRAHIM, 2014, p.29) 

Assim, o eixo fundamental da Seguridade Social, está estabelecido no artigo 194 da 

Constituição Federal, cujos princípios abarcam todo o sistema da Seguridade Social. 

A solidariedade é um princípio constitucional geral, nos termos do artigo 3º, inciso I, 

da CF/88, que adentra também as fronteiras da Seguridade Social, de modo que, todos são 

obrigados a contribuir para o sistema da seguridade, de forma direita ou indireta, daí a 

compulsoriedade do sistema da Seguridade Social. (IBRAHIM, 2014, p.65) 

No campo da Previdência Social, a universalidade da cobertura e atendimento, 

também expresso no artigo 3º da Lei Orgânica Da Seguridade Social – Lei 8.212/91, 

restringe-se aos contribuintes com a previdência, todavia numa visão amplificada, a 

possibilidade é aberta a todos, já que na maioria dos casos a previdência é compulsória, 

atraindo a universalidade, ou até mesmo, por força de outro princípio constitucional, o da 

solidariedade. 

A Lei 8.212/91, ainda prevê, de forma especifica para Previdência Social, a garantia 

mínima, ou seja, o “valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário-de-

contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado, não inferior ao do salário mínimo”, a 

equiparação das contribuições, de forma que o “cálculo dos benefícios considerando-se os 

salários-de-contribuição, corrigidos monetariamente”, reproduzindo outro princípio 
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constitucional, reafirma a irredutibilidade do benefício, por meio da “preservação do valor 

real dos benefícios”, e ainda, a liberdade complementar, o qual o cidadão poderá se filiar em 

“previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional”. 

 

2.2 REGIMES PREVIDENCIÁRIOS 

 

No Brasil não temos um sistema unitário para gerir a Previdência Social, pois, 

coexistem três subsistemas básicos: o Regime Geral de Previdência Social – RGPS, o Regime 

Próprio de Previdência Social – RPPS e o Regime de Previdência Complementar. (LEAL E 

PORTELA, 2018, p. 38-39) 

Para Ibrahim (2014, p. 32), “O sistema previdenciário brasileiro é dotado de dois 

Regimes Básicos (Regime Geral de Previdência Social e Regimes Próprios de Previdência de 

Servidores Públicos e Militares) e dois Regimes Complementares de Previdência (aberto ou 

fechado no RGPS e unicamente fechado no RPPS). “ 

Enquanto o Regime Geral é mais amplo e abrange todos os trabalhadores não 

vinculados ao Regime Próprio e, também, os que não trabalham mas podem optar por 

participar da previdência (segurados facultativos), o Regime Próprio está restrito a uma 

pequena parcela da população vinculada a prestação de serviço ao Estado, os servidores do 

Estado. (LEAL E PORTELA, 2018, p. 39) 

O Regime Geral é organizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, e o 

Regime Próprio, é organizado pela União, Estados e uma parcela dos Municípios que se 

vinculam ao regime na contratação de seus servidores ocupantes de cargos públicos. 

(IBRAHIM, 2014, p. 33) 

Sob o comando constitucional, foi criada a lei 8.212 de 24 de julho de 1991, intitulada 

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL - LOSS, para organizar a Seguridade Social, 

o plano de custeio, além de outras providências. 

No Título III da LOSS, é conceituada a Previdência Social, que deverá obedecer aos 

princípios e diretrizes assim prescritos: 

 

Art. 3º. Parágrafo único. A organização da Previdência Social obedecerá aos 

seguintes princípios e diretrizes:  

a) universalidade de participação nos planos previdenciários, mediante 

contribuição; 

b) valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário-de-

contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado, não inferior ao do 

salário mínimo; 
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c) cálculo dos benefícios considerando-se os salários-de-contribuição, 

corrigidos monetariamente; 

d) preservação do valor real dos benefícios; 

e) previdência complementar facultativa, custeada por contribuição 

adicional. 

 

 

Importante observar que a lei que rege o Regime Próprio de Previdência de Servidores 

Públicos – RPPS, seguem as diretrizes da Lei nº 9.717/98, pois cabe à União estipular as 

normas gerais sobre o assunto, e não há nenhuma vinculação aos princípios que regem a 

Previdência Social albergados pela Seguridade Social. 

Conforme inciso V do artigo 1º da Lei nº 9.717/98, o Regime Próprio visa a cobertura 

exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, e a seus respectivos 

dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de benefícios, mediante convênios ou 

consórcios entre Estados, entre Estados e Municípios e entre Municípios. 

Tal qual os regimes são diferentes, a forma de custeio também o são, cada lei 

especifica, sem descolar dos comandos constitucionais estabelecem sua estrutura de custeio. 

 

2.3 CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

Segundo Tsutiya (2008, p. 57), “o constituinte criou um sistema de financiamento da 

Seguridade Social apartado das demais despesas públicas”. 

Descritos no art. 195 da Constituição Federal, o financiamento de custeio da 

Seguridade Social é responsabilidade de toda a sociedade, na forma de contribuições sociais, 

que será feito de forma direta e indireta. 

Na forma direta, conforme inciso I, alínea “a” e II do artigo 195 da CF/88, as 

contribuições decorrem “do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma 

da lei” e “do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo 

contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência 

social”. 

A forma indireta foi instituída pelo artigo 195, inciso I, alíneas “b” e “c”, e III e IV. 

O artigo 11 da lei 8.212/91, que prevê que a Seguridade Social, será financiada pelas: 

receitas da União, receitas das contribuições sociais, compreendidas as das empresas, 

incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço, as dos 

empregadores domésticos, as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-
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contribuição, as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro, as incidentes sobre a 

receita de concursos de prognósticos, e ainda receitas de outras fontes. 

Ao tempo que, a lei 9.717/981, estabelece a forma de custeio do Regime Próprio da 

Previdência dos Servidores. 

E ainda o parágrafo 1º, do artigo 2º da mesma lei prevê que “A União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios são responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências 

financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios 

previdenciários. ” 

 

3. DEFICIT PREVIDENCIÁRIO: ELE EXISTE? 

 

Em primeira análise, a economista Gentil (2006, p. 28), em seu estudo intitulado “A 

Política Fiscal e a Falsa Crise da Seguridade Social Brasileira – Análise financeira do período 

1990-2005”, faz forte crítica, afirmando que os dados estatísticos do Brasil revelam que não 

há crise financeira na previdência social e, principalmente, não há crise no sistema de 

seguridade social, e analisa que no período entre 1990 a 2005, o sistema como um todo, da 

seguridade social, foi superavitário, o que indica que o governo pôde dispor dos recursos 

excedentes, entretanto, foi utilizado para gerar superávit primário no orçamento fiscal, 

deixando de aplicar os recursos na saúde, previdência e assistência social. 

Segunda a economista, o cálculo utilizado pelo governo para divulgar a situação 

financeira da previdência, não é correto, já que não segue o comando prescrito no artigo 195 

da Constituição Federal, excluindo de seu cálculo recursos provenientes da Contribuição para 

o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Contribuição Provisória sobre 

Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira 

(CPMF, tributo extinto em 2007) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): 

                                                           

1 Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em 

normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os 

seguintes critérios: [...] 

II - financiamento mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e 

das contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo e dos pensionistas, para os seus respectivos regimes; 

III - as contribuições e os recursos vinculados ao Fundo Previdenciário da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios e as contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo, e dos pensionistas, somente 

poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários dos respectivos regimes, ressalvadas as 

despesas administrativas estabelecidas no art. 6º, inciso VIII, desta Lei, observado os limites de gastos 

estabelecidos em parâmetros gerais; [...] 

VII - registro contábil individualizado das contribuições de cada servidor e dos entes estatais, conforme 

diretrizes gerais; 



11 
 

O que vem sendo chamado de déficit da previdência é, entretanto, o saldo 

previdenciário negativo, ou seja, a soma (parcial) de receitas provenientes 

das contribuições ao INSS sobre a folha de salários e demais rendimentos do 

trabalho5 e de outras receitas próprias menos expressivas6, deduzidas das 

transferências a terceiros7 e dos benefícios previdenciários do RGPS, 

conforme se demonstra nas duas equações abaixo: 

[(receita de contribuição INSS + outros recebimentos próprios) – 

(ressarcimentos + restituições de arrecadação)] – transferências a terceiros = 

arrecadação líquida 

arrecadação líquida – benefícios do RGPS = saldo previdenciário (GENTIL, 

2006, p. 31-32) 

 

 

Contrariamente ao que é divulgado pelo governo, os dados no período 1990-2005, 

acredita que há um superávit operacional, pois, somando-se no caixa da previdência os 

recursos vinculados, conforme prevê a Constituição Federal, o resultado apurado será um 

superávit de R$ 8,26 bilhões em 2004 e de R$ 921 milhões em 2005. (GENTIL, 2006, p. 32) 

Enfatiza que o artigo 195 da CF/88, determina que a Seguridade Social será financiada 

mediante recursos provenientes do orçamento da União, além das contribuições sociais antes 

mencionadas, ou seja, segundo a Carta Magna, o governo, para atender as necessidades da 

seguridade social, deve complementar o caixa com recursos do orçamento fiscal, “o inverso, 

porém não é verdadeiro”. (GENTIL, 2006, p. 34) 

O comando constitucional também determina a diversificação da captação de receitas 

para a Seguridade Social, portanto, não faz sentido excluir as contribuições sociais que 

incidem sobre o faturamento, o lucro, a apuração das loterias, dentre os recursos calculados no 

resultado financeiro da previdência, sob risco de perda do entendimento do conceito de 

seguridade social. (GENTIL, 2006, p. 36-37) 

Mas todas essas alterações estatísticas somente seriam possíveis se tivesse baseadas 

em lei, pois bem, a pesquisadora atribui à Lei Complementar Nº 101 de 4/5/2000 - Lei de 

Responsabilidade Fiscal, a alteração que permitiu que os recursos da CONFINS, CSLL e 

CPMF fossem rotulados como transferências da União, contrariando o disposto no artigo 

195 da Constituição Federal, que prevê estas receitas como recursos próprios da seguridade 

social. Esta condição, permitiu afirmar que o governo estaria cobrindo o suposto déficit no 

orçamento da previdência com verbas subtraídas do orçamento fiscal, se apropriando dos 

tributos vinculados a seguridade, como se fosse parte do orçamento fiscal. (GENTIL, 2006, p. 

38-39) 

E, atesta que “Em onze anos houve superávit, particularmente no período mais 

recente, pós-1999, em que apenas o ano de 2003 apresentou déficit”. (GENTIL, 2006, p. 40) 
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Os dados que são apresentados pelo governo, possuem menor credibilidade tendo em 

vista que as receitas consideradas transferências da União (CSLL, COFINS e concursos de 

prognósticos) são arrecadadas e administradas pelo Ministério da Fazenda, sendo repassadas a 

Seguridade Social somente a medida conveniente para cobrir o caixa. (GENTIL, 2006, p. 43-

44) 

A partir da Lei nº 11.941 de 27 de maio de 2009, retirou-se do INSS, a incumbência de 

arrecadar, toda arrecadação e fiscalização a respeito das contribuições para a Seguridade 

Social, ficam a cargo da Receita Federal, todas as atribuições do artigo 33 da Lei Orgânica da 

Seguridade Social – Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, são de competência do Departamento 

da Receita Federal. 

Essa supressão do poder de gerir seus próprios recursos, fere disposição constitucional 

introduzida no § 2º, do artigo 195 da CRFB/88: 

 

A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma 

integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e 

assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei 

de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus 

recursos. (GENTIL, 2006, p. 44) 

 

 

Outro problema identificado pela economista é a inclusão do Regime Próprio da 

Previdência Social dos servidores públicos no cálculo do governo, para ela “apenas o RGPS é 

público, universal e integra o orçamento da seguridade social”. (GENTIL, 2006, p. 48) 

Ainda segundo a pesquisadora, os dados divulgados pelo governo não permitem 

apurar analiticamente se está cumprindo o comando constitucional, ou seja, o governo não 

separa o orçamento fiscal da União da seguridade social, como prescreve o artigo 165, §5º da 

Constituição Federal, mas unifica e apresenta apenas dados consolidados da seguridade social 

junto com o orçamento fiscal, e conclui: 

 

Se houvesse a elaboração, de forma isolada, do orçamento da seguridade 

social, ficaria revelado, com clareza: 1) que o desequilíbrio orçamentário 

está no orçamento fiscal e não no orçamento da seguridade social ou no 

orçamento da previdência social; 2) que a seguridade social não recebe 

recursos do orçamento fiscal, ao contrário, parte substancialmente elevada de 

seus recursos financia o orçamento fiscal; e, 3) que não é a previdência que 

causa problemas de instabilidade econômica e crise de confiança nos 

investidores, mas é a política econômica que atinge a previdência, a saúde 

pública e a assistência social, precarizando serviços essenciais à 

sobrevivência da classe trabalhadora. (GENTIL, 2006, p. 52) 
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Utilizado como mecanismo de incremento do orçamento fiscal, a Desvinculação de 

Receitas da União permite que o governo destaque 20% das receitas das contribuições sociais, 

e utilize de forma livre. Somente no período entre 1995 a 2005, as desvinculações de receita 

alcançaram o patamar de R$ 267 bilhões, receita que deveria integrar o caixa da Seguridade 

Social e foi deslocado para o orçamento fiscal. (GENTIL, 2006, p. 54) 

Com a aprovação da Emenda Constitucional nº 93, publicada em 8 de setembro de 

2016, que entrou em vigor na data de sua publicação, porém produzindo efeitos a partir de 1º 

de janeiro de 2016, alterando o artigo 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 

a desvinculação das contribuições sociais passou a ser de 30%. 

Para Leal e Portela (2018, p. 85), assim como a análise do Tribunal de Contas da 

União - TCU, a Previdência Social não é autossustentável, ou seja, gera déficit ano a ano, que 

precisa ser financiado pelo Governo para cobrir as despesas com os benefícios Previdenciário.  

Para os autores a RGPS e RPPS pertencem a mesma cesta, e somados os recursos e os 

benefícios pagos deve haver um equilíbrio, ou seja, o sistema precisa se manter sozinho, o que 

não acontece. Conforme concluiu o TCU: 

 

22. E inicio por fazer referência ao resultado previdenciário agregado, que, 

em 2016, foi de impressionantes R$ 226,9 bilhões de déficit. 

23. O desiquilíbrio nos números da previdência é o principal responsável 

pela insuficiência financeira da Seguridade Social, que foi de R$ 242,5 

bilhões em 2016. A previdência, portanto, foi responsável por 93,6% do 

total. Por oportuno, cumpre registrar que a seguridade seria deficitária ainda 

que não houvesse a incidência da DRU, que se situou, no mesmo ano, no 

patamar de R$ 91,9 bilhões, embora tenha havido anos em que o volume 

desvinculado superou o déficit (2007, 2008 e 2011). (LEAL E PORTELA, 

2018, p. 86) 

 

Como causa desse ambiente deficitário que se arrasta, Leal e Portela (2018, p. 85) 

atribui ao crescimento acelerado das despesas com benefícios do RGPS, conjugado com uma 

queda brusca da arrecadação. 

Em outra senda, o autor a título de comparação utiliza exemplo publicado pelo 

Ministério da Fazenda, 2017, para demonstrar que em 2016 “a DRU transferiu R$ 91,7 

bilhões do Orçamento da Seguridade para o Orçamento Fiscal, porém, o Orçamento Fiscal 

transferiu R$ 258,6 bilhões para o Orçamento da Seguridade Social para cobrir a diferença 

entre as despesas e receitas”. (LEAL E PORTELA, 2018, p. 113) 

Ademais, é questionável a utilidade da DRU, uma vez que, passou a ser utilizada 

como argumento, para a corrente contraria a teoria do déficit previdenciário, de que há folego 
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para retirar 30% do Orçamento da Seguridade Social, é porque não há déficit. (LEAL E 

PORTELA, 2018, p. 114)  

De acordo com o Relatório de Levantamento do TCU, sob a relatoria do 

Excelentíssimo Ministro José Múcio Monteiro2:  

 

55. Alguns defendem que o conceito de seguridade social deveria abranger, 

quando se trata de previdência, apenas o Regime Geral de Previdência 

Social, sob o argumento de que apenas esse 

regime está descrito no capítulo da CF/88 que trata da “Seguridade Social” 

(Título VIII, Capítulo II). Entende-se, todavia, não ser essa a melhor 

interpretação.  

56. O conceito de seguridade social abrange as áreas de previdência social, 

assistência social e saúde. Nesse sentido, considera-se não ser possível 

interpretar que os regimes próprios de previdência dos servidores civis, bem 

como o sistema de proteção social dos militares, devam ser tratados fora do 

conceito de seguridade apenas pelo fato de os dispositivos que regulam esses 

regimes não estarem inseridos no mesmo capítulo da CF/88. 

57. Como já mencionado nos itens 3.1.2 e 3.1.3, o RGPS, o RPPS da União 

e os Encargos Financeiros com militares e seus pensionistas objetivam cobrir 

os mesmos riscos, além de atuarem 

de forma complementar, inclusive com contagem recíproca de tempo de 

contribuição/serviço, o que demonstra sua natureza previdenciária. 

 

Comparando os dados divulgados pelo Ministério da Fazenda - Secretaria da 

Previdência e pela Secretaria do Tesouro Nacional, observa-se uma discrepância que impacta 

diretamente na análise do orçamento da Seguridade Social. 

Ressaltando que, até o ano de 2015, 20% (vinte por cento) das receitas das 

contribuições sociais poderia ser extraída do Orçamento da Seguridade Social e direcionada 

ao Orçamento Fiscal, em virtude da Desvinculação de Recursos da União – DRU. A Emenda 

Constitucional nº 93/2016, alterou o percentual para 30% (trinta por cento), estendeu a pratica 

até 2023, e estabeleceu uma condição balizadora de que essa pratica não cause prejuízo a 

RGPS: 

 

Art. 76. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro 

de 2015, 20% (vinte por cento) da arrecadação da União de impostos, 

contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, já instituídos 

ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos 

acréscimos legais. (Emenda Constitucional nº 68, de 21 de dezembro de 

2011. Grifo nosso) 
 

                                                           

2 MONTEIRO, JOSÉ MÚCIO. Relatório. Relatório de Levantamento. TC 001.040/2017-0. Tribunal de 

Contas da União. 2016. 
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Art. 76. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro 

de 2023, 30% (trinta por cento) da arrecadação da União relativa às 

contribuições sociais, sem prejuízo do pagamento das despesas do Regime 

Geral da Previdência Social, às contribuições de intervenção no domínio 

econômico e às taxas, já instituídas ou que vierem a ser criadas até a referida 

data. (Emenda Constitucional nº 93, de 8 de setembro de 2016. Grifo 

nosso)  
 

Todavia, o artigo 167, inciso XI, da Constituição Federal, veda a utilização dos 

recursos previstos no artigo 195, inciso I, alínea “a” e inciso II, para a realização de despesas 

distintas do pagamento de benefícios do Regime Geral da Previdência Social. 

A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas - CSLL, é recurso 

destinado ao financiamento da Seguridade Social, por força do artigo 195, inciso I, alínea “c”, 

da Constituição Federal, criado pela Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, que em seu 

artigo 1º reafirma o comando constitucional de que é destinada ao financiamento da seguridade 

social. 

A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS é outra 

contribuição social destinada ao financiamento da Seguridade Social, por força do artigo 195, 

inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal, criada pela Lei Complementar n° 70, de 30 de 

dezembro de 1991, e alterada pela Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, que em seu 

artigo 1º da lei criadora reafirma o comando constitucional: 

 

Art. 1° Sem prejuízo da cobrança das contribuições para o Programa de 

Integração Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público (Pasep), fica instituída contribuição social para 

financiamento da Seguridade Social, nos termos do inciso I do art. 195 da 

Constituição Federal, devida pelas pessoas jurídicas inclusive as a elas 

equiparadas pela legislação do imposto de renda, destinadas exclusivamente 

às despesas com atividades-fins das áreas de saúde, previdência e assistência 

social.  

 

Outro recurso de financiamento para Seguridade Social, com viés específico, é o 

Programa de Integração Social – PIS e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público – PASEP. De acordo com o artigo 239 da Constituição Federal, o PIS/PASEP são 

recursos que financiam o programa do seguro-desemprego e o abono, e, conforme o artigo 55 

da Carta Maior, são despesas que integram o orçamento da Seguridade Social. 

Do texto constitucional o parágrafo primeiro, do artigo 239, destina parte dos recursos 

do PIS/PASEP para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BDNES, 

ou seja, do total dos recursos arrecadados pela contribuição do PIS/PASEP, apenas 60% 

integrarão o Orçamento da Seguridade Social. 
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A Tabela 1 a seguir, representa os dados informados no Resultado Fiscal do Governo 

Central - Série Histórica, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da 

Fazenda, o Resultado primário da Seguridade Social, publicado pela Secretaria de Orçamento 

Federal do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e o Anuário Estatístico da 

Previdência Social – AEPS, publicado pela Secretária da Previdência do Ministério da 

Fazenda. 

 

Tabela 1 - Receitas das Contribuições Sociais 2014-2016. 

 
Elaboração própria. 

Fontes: Secretaria do Tesouro Nacional, Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda e Secretaria de Orçamento Federal. 

* considerado a parcela de 60% do PIS/PASEP destinado a seguridade social 
** valores já inclusos na rubrica Contribuição para FINSOCIAL 

 

Em fria análise, a Tabela 2 apresenta as variações dos dados publicados referente a 

CSLL para os períodos de 2014 a 2016.  

Os números publicados pelos Tesouro Nacional, referente a CSLL, divergem dos 

valores publicados pelo Orçamento Federal (SOF), com variação negativa de 21,9%, para o 

período de 2014. Quando se confronta com os dados da Secretaria da Previdência, a variação 

é ainda maior, negativamente, a diferença chega a 82,8%, no mesmo período. 

Na mesma comparação no período de 2015, o Tesouro arrecadou 20,9% a mais do que 

foi apresentado pelo Orçamento Federal, e em relação ao levantamento da Secretaria da 

Previdência a diferença chega a 86,0% menos. 

No período de 2016, não foi diferente, vale salientar que neste período vige a Emenda 

Constitucional nº 93/2016, que alterou o percentual da DRU para 30%. Os números 

demonstram que o Tesouro arrecadou 30,7% a mais do que foi informado pelo Orçamento 

Federal. Neste período, o número é alarmante quando confrontado com o relatório da 

Secretaria da Previdência, onde o Orçamento de Previdência indica que somente 0,00349% do 

valor arrecadado pelo Tesouro foi repassado. 

 

COFINS PIS/PASEP CSLL RGPS

Tesouro Nacional 198.742.400 52.543.520 64.808.064 337.503.133 632.579.709

Secretaria de Orçamento Federal (SOF) 156.736.621 24.997.703 50.611.440 337.503.133 559.849.816

Secretaria da Previdência 35.939.908 ** 11.124.011 319.236.191 366.300.110

Tesouro Nacional 202.733.676,2 53.548.380,8 60.418.565,7 350.272.004 645.553.274

Secretaria de Orçamento Federal (SOF) 160.758.191 25.560.325 47.792.092 350.272.004 574.158.482

Secretaria da Previdência 80.712.584 ** 8.465.170 325.681.382 414.859.136

Tesouro Nacional 204.678.626 53.894.738 68.143.265 358.137.319 663.296.052

Secretaria de Orçamento Federal (SOF) 141.988.443 22.512.757 47.199.768 358.137.319 560.833.183

Secretaria da Previdência 12.671 ** 2.378 341.907.188 341.922.237

RECEITAS FISCAIS (R$ mil)
TOTAL*

2015

2016

2014

DADOSAno
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Tabela 2 - Variação da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL – Período 

2014-2016 

 
Elaboração própria. 
Fontes: Secretaria do Tesouro Nacional, Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda e Secretaria de Orçamento Federal. 

 

A Tabela 3 apresenta as variações dos dados publicados referentes a COFINS para os 

períodos de 2014 a 2016. 

Em análise, os números da COFINS também sofrem variações negativas nas 

informações apresentadas pelos órgãos do governo. Ainda em 2014, verifica-se uma variação 

de 21,1%, entre a numero publicado pelo Tesouro e a execução do Orçamento Federal. No 

mesmo período, comparado com a informação divulgada pela Previdência, a variação resulta 

em 81,9%. 

No período seguinte, os números dizem o mesmo, as variações negativas em 2015 

foram de 20,7% em relação aos dados do Orçamento Federal, e de 60,2% em relação aos 

dados da Secretaria da Previdência para o mesmo ano. 

No período de 2016, lembra-se, neste período vige a Emenda Constitucional nº 

93/2016, que alterou o percentual da DRU para 30%. Neste período, as variações resultaram 

negativamente em 30,6% em relação aos valores divulgados pelo Orçamento Federal, porém 

em relação aos dados da Secretaria da Previdência, foram repassados apenas 0,00619% da 

arrecadação da COFINS pela Secretaria da Receita Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO
Tesouro 

Nacional 
(a)

Secretaria de 

Orçamento 

Federal (SOF) 
(b)

Secretaria da 

Previdência 
(c)

%

TN x SOF 

(b)/(a)

% 

TN x Prev.

(c)/(a)

2014 64.808.064 50.611.440 11.124.011 -21,9% -82,8%

2015 60.418.566 47.792.092 8.465.170 -20,9% -86,0%

2016 68.143.265 47.199.768 2.378 -30,7% -99,99651%

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
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Tabela 3 - Variação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – 

COFINS – Período 2014-2016. 

 
Elaboração própria. 
Fontes: Secretaria do Tesouro Nacional, Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda e Secretaria de Orçamento Federal. 

 

Na Tabela 4 são demonstradas as variações dos dados divulgados da arrecadação do 

Programa de Integração Social – PIS / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público – PASEP, nos períodos de 2014 a 2016. 

 

Tabela 4 - Variação do Programa de Integração Social – PIS / Programa de Formação 

do Patrimônio do Servidor Público – PASEP – Período 2014-2016. 

 
Elaboração própria. 

Fontes: Secretaria do Tesouro Nacional, Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda e Secretaria de Orçamento Federal. 

* considerado a parcela de 60% do PIS/PASEP destinado a seguridade social 

 

É notável que o número divulgado pela Secretaria da Previdência, sob a rubrica de 

Contribuição para FINSOCIAL, já contempla os valores da COFINS e do percentual 

legalmente destinado a Seguridade social dos recursos do PIS/PASEP, conforme Anuário 

Estatístico da Previdência Social – AEPS de 2016.  

Ainda há de considerar que, somente 60% da arrecadação do PIS/PASEP serão 

destinados a Seguridade Social, ou seja, em números, R$ 31,5 bilhões para o período de 2014, 

R$ 32,1 bilhões em 2015 e R$ 32,3 bilhões em 2016, conforme dados do Tesouro Nacional. 

ANO
Tesouro 

Nacional 
(a)

Secretaria de 

Orçamento 

Federal (SOF) 
(b)

Secretaria da 

Previdência 
(c)

%

TN x SOF 

(b)/(a)

% 

TN x Prev.

(c)/(a)

2014 198.742.400 156.736.621 35.939.908 -21,1% -81,9%

2015 202.733.676,2 160.758.191 80.712.584 -20,7% -60,2%

2016 204.678.626 141.988.443 12.671 -30,6% -99,99381%

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS

ANO
Tesouro 

Nacional 
(a)

Secretaria de 

Orçamento 

Federal (SOF) 
(b)

Secretaria da 

Previdência 
(c)

%
(*)

TN x SOF 

(b)/(a)

% 

TN x Prev.

(c)/(a)

2014 52.543.520 24.997.703 n/d -20,7% n/d

2015 53.548.380,8 25.560.325 n/d -20,4% n/d

2016 53.894.738 22.512.757 n/d -30,4% n/d

Programa de Integração Social – PIS / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – 

PASEP
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Assim, verifica-se uma variação negativa de 20,7% dos valores apresentados pelo 

Tesouro em relação aos números do Orçamento Federal, no período de 2014, repete-se a 

variação negativa de 20,4% no ano de 2015, e de 30,4% negativos em 2016. 

A Secretaria da Previdência não divulgou o dado em separado. 

A Tabela 5 demonstra o resultado da despesa Total da Previdência divulgado pela 

Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, somados os valores do INSS e do 

FRGPS, no período entre 2014 a 2016. 

 

Tabela 5 - Valor das despesas do INSS e do FRGPS - 2014/2016 

 
Elaboração própria. 
Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social – AEPS – 2016. 

 

A Tabela 6 apresenta os valores arrecadados segundo o Tesouro Nacional e os valores 

de desvinculação das receitas da união – DRU subtraídos do Orçamento Fiscal antes da 

destinação para a Seguridade Social, no período de 2014 a 2016. Rememorando que a 

constituição veda a desvinculação de receitas direta da RGPS, nos termos do artigo 167, 

inciso XI da constituição Federal. 

 

Tabela 6 - Valor das Receitas com COFINS, PIS/PASEP, CSLL e RGPS - 2014/2016 

 
Elaboração própria. 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional - Resultado do Tesouro Nacional - Série Histórica. 

* Valores considerando a destinação de 60% da arrecadação de PIS/PASEP para a Seguridade Social. 

 

A Tabela 7 representa a arrecadação das Contribuições Sociais que são legalmente 

destinadas ao financiamento da Seguridade Social, com base legal para cada fonte de recurso, 

para o ano de 2014. Esses dados também são divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional 

do Ministério da Fazenda, em uma seria histórica analítica. 

 

DESPESAS 2014 2015 2016

VALOR DAS DESPESAS 

DO INSS E DO FRGPS 

(R$ MIL)

444.500.662 486.533.681 561.403.859

Tesouro 

Nacional

DRU 

(20%)

Tesouro 

Nacional

DRU 

(20%)

Tesouro 

Nacional

DRU 

(30%)

COFINS 198.742.400 -39.748.480 202.733.676,2 -40.546.735 204.678.626 -61.403.588

PIS/PASEP 52.543.520 -10.508.704 53.548.380,8 -10.709.676 53.894.738 -16.168.421

CSLL 64.808.064 -12.961.613 60.418.565,7 -12.083.713 68.143.265 -20.442.979

RGPS 337.503.133 0 350.272.003,9 0 358.137.319 0

TOTAL* 632.579.709 -63.218.797 645.553.274 -63.340.125 663.296.052 -98.014.989

2014 2015 2016

ARRECADAÇÃO
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Tabela 7 - Demonstração da Execução das Receitas de Contribuições - Orçamentos 

Fiscal e da Seguridade Social - Exercício de 2014. 

 
Editada do original. 

Fonte: SIAFI - STN/CCONT/GEINC. 

Nota: Excluídas as operações intra-orçamentárias. 
* Outras 42 fontes de recursos de Contribuições Sociais sem destinação a Seguridade Social 

 

Conforme dados do Tesouro Nacional, no período de 2014 a receita total das 

contribuições sociais resultou em R$ 670,9 bilhões. Desse total, 82,69% são destinados ao 

financiamento da Seguridade Social. O mesmo órgão divulgou a arrecadação das 

contribuições para RGPS no mesmo ano, totalizando R$ 337,5 bilhões, já somados as 

contribuições urbanas e rurais. E, a Secretaria da Previdência, divulgou as despesas totais do 

INSS e FRGPS para o mesmo ano, totalizando R$ 444,5 bilhões. 

# RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CÓDIGO TOTAL (R$)
(%) destinado 

a Seg. Social

Receita das 

Contribuições 

vinculadas a 

Seguridade Social (R$)

1 REC.DO PRINCIPAL DA CONTR. P FIN. SEG. SOCIAL 12100101 192.270.180.772,68         80,00% 153.816.144.618,14         

2 RECEITA DE PARCELAMENTOS - COFINS 12100102 1.282.227.976,50             80,00% 1.025.782.381,20             

3 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO SINDICAL 12100400 594.503.301,43                16,00% 95.120.528,23                  

4 CONTRIB.PARA CUSTEIO DAS PENSOES MILITARES 12101500 2.343.239.613,42             80,00% 1.874.591.690,74             

5 CONTRIBUICAO S/RECEITA DA LOTERIAL FEDERAL 12101801 72.239.400,03                  55,98% 40.439.616,14                  

6 CONTRIBUICAO S/RECEITA LOTERIA ESPORTIVA 12101802 33.113.161,33                  19,58% 6.483.556,99                    

7 CONTRIBUICAO S/RECEITA LOTERIAS DE NUMEROS 12101804 4.290.640.228,10             39,67% 1.702.096.978,49             

8 CONTRIBUICAO S/RECEITA LOTERIA INSTANTANEA 12101805 49.721.767,59                  44,00% 21.877.577,74                  

9 CONTR.S/REC.CONC.PROG.DEST.PRAT.DESP-MOD.FUTE 12101808 42.779.234,61                  32,00% 13.689.355,08                  

10 CONTR.DO SERV. ATIVO CIVIL P/ REGIME PROPRIO 12102907 8.146.169.717,48             100,00% 8.146.169.717,48             

11 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS 12102909 2.059.384.786,56             100,00% 2.059.384.786,56             

12 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS 12102911 580.443.576,17                100,00% 580.443.576,17                

13 CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS 12102917 76.764.999,58                  100,00% 76.764.999,58                  

14 CONTR.SERV.INAT.CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS 12102918 39.282.162,99                  100,00% 39.282.162,99                  

15 CONTR.PENSIONISTA CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS 12102919 12.804.994,82                  100,00% 12.804.994,82                  

16 CONTRIB. PREV. SEGURADO OBRIG. -CONTR. INDIV. 12103001 6.976.900.367,81             100,00% 6.976.900.367,81             

17 CONTRIBUICOES DO SEGURADO - ASSALARIADO 12103002 60.697.931.443,46           100,00% 60.697.931.443,46           

18 CONTRIB. DE EMPRESAS S/SEGURADOS ASSALARIADOS 12103003 106.663.809.486,28         100,00% 106.663.809.486,28         

19 SIMPLES 12103004 29.516.817.595,23           100,00% 29.516.817.595,23           

20 EMPRESAS - ESPETACULOS ESPORTIVOS 12103005 118.936.089,24                100,00% 118.936.089,24                

21 CONTRIBUICAO SOBRE PRODUCAO RURAL 12103006 3.539.808.690,81             100,00% 3.539.808.690,81             

22 CONTR.PREV.REG.PARCELAMENTO DE DEBITOS - RGPS 12103007 6.593.977.666,35             100,00% 6.593.977.666,35             

23 SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO 12103008 15.387.373.096,27           100,00% 15.387.373.096,27           

24 RECLAMATORIA TRABALHISTA 12103009 2.513.816.075,30             100,00% 2.513.816.075,30             

25 CONTRIB. DEBITOS / PARCELAMENTOS - MUNICIPIOS 12103010 (24.358.777,58)                 100,00% (24.358.777,58)                 

26 CONTRIBUICAO PREVID.SEGURADO OBRIG.-EMPRESAR. 12103011 (1.186.722,31)                   100,00% (1.186.722,31)                   

27 CONTRIBUICAO PREVID. DO SEGURADO FACULTATIVO 12103012 1.548.032.711,43             100,00% 1.548.032.711,43             

28 CONTRIBUICAO PREVID. DO SEGURADO ESPECIAL 12103013 7.402.089,87                    100,00% 7.402.089,87                    

29 CONTRIBUICAO PREVID. DO SEG.OBRIG.-EMP.DOMEST 12103014 2.985.567.312,47             100,00% 2.985.567.312,47             

30 CONTRIB. PREV. DOS ORGAOS DO PODER PUBLICO 12103015 28.072.585.859,98           100,00% 28.072.585.859,98           

31 CONTRIB. PREV. DAS ENTIDADES FILANTROPICAS 12103016 3.054.046.786,99             100,00% 3.054.046.786,99             

32 CONTRIB.PREV.-RET. S/NOTA FISCAL- SUBROGACAO 12103017 23.374.032.784,28           100,00% 23.374.032.784,28           

33 ARRECADACAO FIES-CERTIFICADOS FINANC.TES.NAC. 12103018 (604.926,04)                      100,00% (604.926,04)                      

34 CONTR.PREV.NA FORMA DE DEP.JUD.,REC. E CUSTAS 12103021 1.094.359.080,12             100,00% 1.094.359.080,12             

35 CONTRIB.PREVID. DAS COOP.TRAB. DESC.COOPERADO 12103022 (35.052,25)                        100,00% (35.052,25)                        

36 RECEITA DE PARC - CONTR. EMP/TRAB SEG. SOCIAL 12103023 676.998.472,03                100,00% 676.998.472,03                

37 CONTR.PREV. EMPRESA S/ SEGURADO S/REC.BRUTA 12103024 18.530.175.496,00           100,00% 18.530.175.496,00           

38 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 12103099 (38.374.063,16)                 100,00% (38.374.063,16)                 

39 REC.DO PRINCIPAL DAS CONTR. P/ O PIS/PASEP 12103701 50.830.253.964,59           48,00% 24.398.521.903,00           

40 RECEITA DE PARCELAMENTOS - PIS/PASEP 12103702 301.335.765,62                48,00% 144.641.167,50                

41 REC. DO PRINCIPAL DA CONTRIB S/LUCRO PJ 12103801 61.289.203.392,08           80,00% 49.031.362.713,66           

42 RECEITA DE PARCELAMENTOS - CSSL PJ 12103802 597.779.023,71                80,00% 478.223.218,97                

43 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES* - 34.790.345.641,90           0,00% -                                    

TOTAL 670.990.425.043,77         82,69% 554.851.837.106,05         

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
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Analisando as informações divulgadas para o ano de 2014, temos que, a Seguridade 

Social arrecadou R$ 892,3 bilhões (contabilizados os valores das contribuições da RGPS e as 

contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social). Isso, demonstra que 

os pagamentos de benefícios do Regime Geral da Previdência Social, consumiram 49,81% do 

Orçamento total da Seguridade Social no ano de 2014. 

Ainda contempla a necessidade de evidenciar que, dessa conta já foram descontados 

os 20% da DRU, sobre as COFINS (lançamentos 1 e 2 da Tabela 7), CSLL (lançamentos 41 e 

42 da Tabela 7) e PIS/PASEP (lançamentos 39 e 40 da Tabela 7). 

A Tabela 8 representa a arrecadação das Contribuições Sociais que são legalmente 

destinadas ao financiamento da Seguridade Social, com base legal para cada fonte de recurso, 

para o ano de 2015. 

O Tesouro Nacional divulgou a receita das contribuições sociais para o ano de 2015, 

com acréscimo de 2,59% em relação ao ano anterior, atingindo o total de R$ 688,3 bilhões. 

Desse número, a Seguridade Social fica com 82,18%, ou seja, R$ 565,7 bilhões. No mesmo 

período, a arrecadação das contribuições ao RGPS totalizou R$ 350,2 bilhões, um acréscimo 

de 3,78% em relação ao ano anterior, enquanto que as despesas com o INSS e FRGPS, 

somaram-se R$ 486,5 bilhões, um aumento de 9,46% em relação ao ano anterior. 

Analisando as informações para o ano de 2015, fica perceptível, que o Orçamento da 

Seguridade Social arrecadou R$ 916 bilhões. Desse total, o Regime Geral de Previdência 

Social, consumiu 53,1%. 

Em 2015 foram registrados R$ 565,7 bilhões arrecadados com Contribuições Sociais, 

com 43 fontes de recursos destinados a Seguridade Social integral ou parcialmente, conforme 

legislação pertinente. Ou seja, cerca de 87,2% do total das Contribuições Sociais pagas ao 

governo, são destinadas a Seguridade Social. 

No mesmo período, foram arrecadados R$ 350,2 bilhões, pelo RGPS urbano e rural, 

conforme dados do Tesouro Nacional. Assim, a receita total da arrecadação destinada a 

Seguridade Social somou-se R$ 916 bilhões em 2015. Ressalta-se que, desse total já estão 

contabilizados os descontos de 20% da DRU, sobre as COFINS (lançamentos 20 e 38 da 

Tabela 8), CSLL (lançamentos 31 e 39 da Tabela 8) e PIS/PASEP (lançamentos 36 e 40 da 

Tabela 8). 

Com base no relatório publicado pela Secretaria da Previdência, no ano de 2015 as 

despesas com o INSS e FRGPS totalizaram R$ 486,5 bilhões. Nesta análise, a Previdência 

Social, administrada pelo INSS e FRGPS, custaram aproximadamente 53,1% de todo o 

orçamento da Seguridade Social. 
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Tabela 8 - Demonstração da Execução das Receitas de Contribuições - Orçamentos 

Fiscal e da Seguridade Social - Exercício de 2015. 

 
Editada do original. 
Fonte: SIAFI - STN/CCONT/GEINC 

Nota: Excluídas as operações intra-orçamentárias. 

* Outras 45 fontes de recursos de Contribuições Sociais sem destinação a Seguridade Social 

 

Na Tabela 9, as demonstrações de despesas do Orçamento Fiscal e da Seguridade 

social, desprezadas outras funções, revelam que Previdência Social (aqui não se consegue 

saber se já foram contabilizados a RGPS, RPPS e Encargos Financeiros da União) totalizaram 

R$ 493,1 bilhões, o que significa 55,3% do total do Orçamento da Seguridade Social (sem 

# RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CÓDIGO TOTAL (R$)
(%) destinado 

a Seg. Social

Receita das 

Contribuições 

vinculadas a 

Seguridade Social (R$)

1 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 12103099 27.683.521,78                  100,00% 27.683.521,78                  

2 CONTRIB. PREV. SEGURADO OBRIG. -CONTR. INDIV. 12103001 7.487.477.593,54             100,00% 7.487.477.593,54             

3 CONTRIBUICAO S/RECEITA DA LOTERIAL FEDERAL 12101801 71.855.645,97                  55,98% 40.224.790,61                  

4 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS 12102909 2.320.927.262,72             100,00% 2.320.927.262,72             

5 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS 12102911 638.660.409,47                100,00% 638.660.409,47                

6 CONTRIB. DEBITOS / PARCELAMENTOS - MUNICIPIOS 12103010 (30.423.818,84)                 100,00% (30.423.818,84)                 

7 CONTRIBUICAO PREVID. DO SEGURADO ESPECIAL 12103013 7.658.744,11                    100,00% 7.658.744,11                    

8 CONTRIBUICAO PREVID. DO SEG.OBRIG.-EMP.DOMEST 12103014 2.360.185.966,36             100,00% 2.360.185.966,36             

9 CONTRIBUICOES DO SEGURADO - ASSALARIADO 12103002 60.232.015.027,98           100,00% 60.232.015.027,98           

10 CONTRIBUICAO SOBRE PRODUCAO RURAL 12103006 3.814.401.407,69             100,00% 3.814.401.407,69             

11 CONTRIB.PARA CUSTEIO DAS PENSOES MILITARES 12101500 2.649.782.581,20             80,00% 2.119.826.064,96             

12 CONTRIB. PREV. DOS ORGAOS DO PODER PUBLICO 12103015 31.391.109.200,66           100,00% 31.391.109.200,66           

13 CONTRIB. DE EMPRESAS S/SEGURADOS ASSALARIADOS 12103003 110.055.555.420,97         100,00% 110.055.555.420,97         

14 CONTRIBUICAO PREVID.SEGURADO OBRIG.-EMPRESAR. 12103011 (221.647,09)                      100,00% (221.647,09)                      

15 CONTR.S/REC.CONC.PROG.DEST.PRAT.DESP-MOD.FUTE 12101808 33.672.048,25                  32,00% 10.775.055,44                  

16 REC.DO PRINCIPAL DA CONTR. S/ MOV. FINANCEIRA 12101301 139.527,36                       63,16% 88.125,48                         

17 CONTRIBUICAO S/RECEITA LOTERIA ESPORTIVA 12101802 40.723.593,29                  19,58% 7.973.679,57                    

18 CONTRIBUICAO PREVID. DO SEGURADO FACULTATIVO 12103012 1.640.100.528,43             100,00% 1.640.100.528,43             

19 CONTR.PENSIONISTA CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS 12102919 10.679.830,99                  100,00% 10.679.830,99                  

20 REC.DO PRINCIPAL DA CONTR. P FIN. SEG. SOCIAL 12100101 198.755.316.369,22         80,00% 159.004.253.095,38         

21 CONTR.SERV.INAT.CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS 12102918 53.302.509,24                  100,00% 53.302.509,24                  

22 CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS 12102917 133.282.917,16                100,00% 133.282.917,16                

23 CONTRIB. PREV. DAS ENTIDADES FILANTROPICAS 12103016 3.259.138.627,87             100,00% 3.259.138.627,87             

24 CONTR.DO SERV. ATIVO CIVIL P/ REGIME PROPRIO 12102907 8.767.738.039,54             100,00% 8.767.738.039,54             

25 EMPRESAS - ESPETACULOS ESPORTIVOS 12103005 145.455.837,78                100,00% 145.455.837,78                

26 CONTRIBUICAO S/RECEITA LOTERIAS DE NUMEROS 12101804 4.924.328.577,11             39,67% 1.953.481.146,54             

27 CONTRIB.PREV.-RET. S/NOTA FISCAL- SUBROGACAO 12103017 21.920.848.493,77           100,00% 21.920.848.493,77           

28 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO SINDICAL 12100400 598.644.880,26                16,00% 95.783.180,84                  

29 CONTR.PREV. EMPRESA S/ SEGURADO S/REC.BRUTA 12103024 18.193.874.943,73           100,00% 18.193.874.943,73           

30 CONTRIBUICAO S/RECEITA LOTERIA INSTANTANEA 12101805 15.010.443,03                  44,00% 6.604.594,93                    

31 REC. DO PRINCIPAL DA CONTRIB S/LUCRO PJ 12103801 58.332.110.818,44           80,00% 46.665.688.654,75           

32 CONTRIB.PREVID. DAS COOP.TRAB. DESC.COOPERADO 12103022 (386.791,13)                      100,00% (386.791,13)                      

33 CERTIFICADOS DA DIVIDA PUBLICA - CDP 12103020 (72.604,69)                        100,00% (72.604,69)                        

34 CONTR.PREV.REG.PARCELAMENTO DE DEBITOS - RGPS 12103007 3.611.246.813,02             100,00% 3.611.246.813,02             

35 CONTR.PREV.NA FORMA DE DEP.JUD.,REC. E CUSTAS 12103021 918.982.514,22                100,00% 918.982.514,22                

36 REC.DO PRINCIPAL DAS CONTR. P/ O PIS/PASEP 12103701 52.273.498.646,72           48,00% 25.091.279.350,43           

37 RECEITA DE PARC - CONTR. EMP/TRAB SEG. SOCIAL 12103023 578.106.818,89                100,00% 578.106.818,89                

38 RECEITA DE PARCELAMENTOS - COFINS 12100102 589.385.787,58                80,00% 471.508.630,06                

39 RECEITA DE PARCELAMENTOS - CSSL PJ 12103802 363.915.468,27                80,00% 291.132.374,62                

40 RECEITA DE PARCELAMENTOS - PIS/PASEP 12103702 168.633.509,38                48,00% 80.944.084,50                  

41 RECLAMATORIA TRABALHISTA 12103009 2.518.758.096,51             100,00% 2.518.758.096,51             

42 SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO 12103008 17.816.568.556,93           100,00% 17.816.568.556,93           

43 SIMPLES 12103004 32.010.089.588,06           100,00% 32.010.089.588,06           

44 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES* - 39.686.874.709,40           0,00% -                                    

TOTAL 688.386.636.415,15         82,18% 565.722.306.637,78         

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
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contabilizar a Contribuição do Plano de Seguridade Social do Servidor, que em 2014 registrou 

R$ 10,9 bilhões). 

 

Tabela 9 - Despesa da União por Função - 2014. 

 
Editada do original. 

Fonte: SIAFI - STN/CCONT/GEINF 

 

A Tabela 10 pontua os mesmos dados em relação ao ano seguinte, 2015. Da mesma 

forma, de acordo com a execução do Orçamento da Seguridade Social divulgado pelo 

Tesouro Nacional, foram gastos com a Previdência Social R$ 539,7 bilhões, o que representa 

58,9% do Orçamento da Seguridade Social (as Contribuições diretas do RPPS, que totalizou 

R$ 11,9 bilhões em 2015). 

 

Tabela 10 - Despesa da União por Função - 2015. 

 
Editada do original. 

Fonte: SIAFI - STN/CCONT/GEINF 

 

Percebe-se, que os gastos totais com Assistência Social, Previdência Social, Saúde e 

Trabalho (amparo aos trabalhadores), significaram 80,2% em 2014, e 83,9% em 2015. 

 

CONCLUSÃO 

 

Primeiramente, cumpre esclarecer a dificuldade para qualquer pesquisador conseguir 

identificar a correlação entre os dados esparsos divulgados por diferentes órgãos do governo, 

seja no Ministério do Planejamento, Tesouro Nacional ou Secretaria da Previdência. 

DESPESA LIQUIDADA INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS

Valor Nominal (R$) Valor Nominal (R$)

Assistência Social 68.325.795.766,90       2.086.692.199,47                                       

Previdência Social 493.124.789.477,39     1.283.504.134,81                                       

Saúde 85.130.901.081,79       7.385.037.041,40                                       

Trabalho 69.419.664.361,89       1.987.674.819,47                                       

TOTAL 716.001.150.687,97     12.742.908.195,15                                     

DESPESA DA UNIÃO POR FUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

FUNÇÃO

DESPESA LIQUIDADA INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS

Valor Nominal (R$) Valor Nominal (R$)

Assistência Social 70.704.645.021,24       2.510.089.028,72                                       

Previdência Social 539.707.307.468,55     596.454.664,65                                          

Saúde 92.915.010.748,52       7.446.839.176,58                                       

Trabalho 65.120.049.942,89       1.975.353.191,67                                       

TOTAL 768.447.013.181,21     12.528.736.061,62                                     

DESPESA DA UNIÃO POR FUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

FUNÇÃO
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A previdência social não poder ser analisada como uma conta isolada, até porque a 

Constituição Federal não prevê desta forma, ao revés, o comando constitucional é claro em 

estabelecer que serão diversas as fontes de recurso que financiarão a Seguridade Social. O 

Regime Geral de Previdência Social é parte integrante da Seguridade Social, e divide espaço 

com a Assistência Social e Saúde. Há de ser considerado que o amparo ao trabalhador, 

também pertence a essa matriz social. 

Aplicando a regra constitucional e, concomitantemente, as Leis nº 8.212/91 e 

9.717/98, é possível observar que somente a RGPS integra o Orçamento da Seguridade 

Social. Desta forma, a autossuficiência da Previdência Social exige a análise das 

contribuições diretas, compulsória do contribuinte da iniciativa privada, e das indiretas, 

contribuições sociais, que integra a receita da Seguridade Social. 

O TCU, afirmou em seu relatório sobre a Previdência Social, que “a seguridade seria 

deficitária ainda que não houvesse a incidência da DRU, que se situou, no mesmo ano, no 

patamar de R$ 91,9 bilhões”, isto não é verdade, os dados desta pesquisa indicam que a 

Previdência Social, compreendida somente com as despesas do INSS e FRGPS, consumiram 

somente 49,81% do orçamento total da Seguridade Social em 2014 e 53,1% em 2015. 

A DRU retira do Orçamento da Seguridade Social, parcela importante, que deveria ser 

destinada a investimentos nas áreas sociais, porém atentando-se ao texto do artigo 76 da 

ADCT, a desvinculação se limita a não causar “prejuízo do pagamento das despesas do 

Regime Geral da Previdência Social”. 

Sob aspectos jurídicos, com dados contabilizados depois da DRU, pode ser pontuado 

que não há crise na previdência, pois os dados divulgados pelo Tesouro Nacional e pela 

Secretaria da Previdência evidenciam que; a previdência consome cerca de 50% do orçamento 

total da Seguridade Social. Porém, há que se pesar que cerca de 38% do orçamento da 

Seguridade Social, são contribuições diretas ao RGPS, ou seja, com base nos dados analisados 

nos períodos de 2014 e 2015, apenas 19,3% e 24,1%, respectivamente, das contribuições 

sociais vinculadas a Seguridade Social arrecadadas, foram destinadas a cobertura do 

Previdência Social, dentro da previsão constitucional. 

Seguindo o disposto no diploma legal que regulamenta a RPPS, também não pode ser 

somado o Regime Próprio com a RGPS, pois além de não atender os princípios norteadores 

da Seguridade Social, possui regulamentação de custeio especifica, não compartilhando das 

contribuições sociais vinculadas a Seguridade Social. 

Nada pode ser afirmado, veridicamente, com relação a administração do Orçamento da 

Seguridade Social, uma vez que não é o proposito deste estudo. 
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