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DESVIO OU FALTA DE FONTES DE CUSTEIO, QUAL O REAL MOTIVO 

DO DÉFICIT DA SEGURIDADE SOCIAL?  
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Resumo: Não são raras as vezes em que ouvimos os jornais noticiarem a deficiência 
da Seguridade Social. Todavia, necessário se faz analisar com maior profundidade as fontes de custeio 
da seguridade e o encaminhamento do valor advindo destas. É verdade que nem todas as contribuições 
são encaminhadas para os cofres da Seguridade Social e quem sofre as perdas destes desvios é a 
população brasileira, que muitas vezes é impedida de obter assistência às suas necessidades 
essenciais. Em contrapartida, o Estado, para justificar sua omissão em efetivar os direitos sociais,  tem 
alegado a ausência de recursos orçamentários para tanto. Este artigo tem como objetivo principal 
afastar  falsos paradigmas e trazer à tona alguns casos em que os recursos da seguridade foram 
destinados para projetos muito diversos do real objetivo. O método utilizado foi o indutivo

iii
 com 

acionamento da técnica da categoria, do conceito operacional e da pesquisa bibliográfica; na fase de 
tratamento dos dados optou-se pelo método cartesiano

iv
 e, em face do resultado das análises, 

empregou-se o método indutivo no relato da pesquisa. 
 
Palavras-chave: Seguridade Social. Déficit. Ingerência.  Direito Constitucional.   
 
Abstract:  Aren’t rare times we heard the newspapers reporting the disability of Social Security. 
However, we’ve to analyze with greater depth the funding sources of the security and the routing of value 
arising out of these. It’s true that not all contributions are forwarded to the coffers of Social Security and 
who suffer the loss of these deviations are the Brazilian population, which are often barred from obtaining 
assistance for their essential needs. In contrast, the State, to justify its failure to effect social rights, has 
alleged the lack of budgetary resources to do so. This article aims away false paradigms and to bring out 
some cases where resources of security were allocated to various projects very real goal. The inductive 
method was used to drive the technical category, the operational concept and literature; the treatment 
phase of the data was chosen Cartesian method and, given the results of the analysis, we used the 
inductive method in reporting the research. 
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INTRODUÇÃO  
  

A Constituição Federal expressamente consagrou o Sistema de Seguridade 

Social no capítulo intitulado "Da Ordem Social", que compreende os artigos 194 a 

204. Anteriormente, havia somente a preocupação em garantir a Previdência Social 

aos segurados, no entanto, a atual Constituição-cidadã inovou garantindo proteção à 

população contra as denominadas contingências sociais.  

Para tanto, foi necessária uma integração entre a União, Estados, Municípios e 

sociedade a fim de trazer para o seio da Previdência Social toda a população 

economicamente ativa e, ainda, oferecer assistência àqueles que não exercem nenhum 

tipo de atividade ou que exercem, mas não obtém rendimento suficiente para suas 

necessidades essenciais.  
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Sendo assim, a Seguridade Social passou a ser reconhecida como verdadeiro 

direito fundamental, pois procura concretizar os direitos sociais elencados pelo artigo 6º 

da Constituição: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

dos desamparados. Tudo isso baseado no fundamento da República: a dignidade da 

pessoa humana.  

Esse presente artigo pretende investigar os motivos do déficit da Seguridade 

Social. Para tanto, necessário se faz analisar as fontes de custeio da seguridade social 

e o real destino que o Poder Público tem dado a tal orçamento.  

   
1.0 A SEGURIDADE SOCIAL E SUAS FONTES DE CUSTEIO  

  
A Seguridade Social é dividida em três esferas, sendo que a Saúde e a 

Assistência Social são de natureza não contributiva enquanto a Previdência Social é de 

natureza contributiva. É necessário lembrar que toda a arrecadação prevista na 

Constituição e nas demais leis são enviadas para um fundo único que, posteriormente, 

será dividido segundo os moldes da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).  

 A Previdência Social pode ser conceituada como "a técnica de proteção social 

que visa propiciar os meios indispensáveis à subsistência da pessoa humana”v, quando 

esta subsistência não puder ser obtida por outros meios ou mesmo, quando não for 

socialmente desejável que seja auferida, v.g em caso de gravidez, morte ou idade 

avançada, “mediante contribuição compulsória distinta, proveniente da sociedade e de 

casa um dos participantes." vi  

 Conforme dita a CRFB/88, a saúde é um direito de todos e dever do Estado. 

Inclusive, a OIT definiu saúde como “um estado completo de bem-estar físico, mental e 

social”vii. Assim, percebe-se que a saúde não se configura somente com a ausência de 

doença ou enfermidade, mas com um real estado de bem-estar.  

A Assistência Social, por fim, pode ser descrita como "um conjunto de 

atividades particulares e estatais direcionadas para o atendimento dos hipossuficientes, 

consistindo os bens oferecidos em pequenos benefícios em dinheiro” viii ou até mesmo 

em outras formas de auxílio. Inclusive, a Assistência Social amplia e aumenta a 

clientela a ser beneficiada pela Previdência. Por fim, vale ressaltar ainda que conforme 

o art. 201 da CRFB/88 tal assistência será dada a quem dela necessitar, ou seja, 

brasileiro ou estrangeiro regular no País. 
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 Um dos princípios elencados pela CRFB/88, no art. 194, parágrafo único, se 

dirige à equidade na forma de participação no custeio e à diversidade da base de 

financiamento. Neste diapasão, quem tem mais posses contribui mais. Ainda, para o 

segundo princípio a "Constituição prevê diversas formas de custeio da seguridade 

social, por meio da empresa, dos trabalhadores, dos entes públicos,  dos concursos e 

prognósticos e do importador de bens ou serviços do exterior."ix 

No Brasil, persiste a ideia de que todos que compõem a sociedade devem 

colaborar para o custeio da Seguridade Social direta ou indiretamente. Para tanto, far-

se-á uma análise sobre o financiamento da seguridade baseado nos principais 

contribuintes.  

A União não tem efetivamente contribuição social. Na realidade, a sua 

participação consiste em atribuir dotações de seu orçamento à Seguridade Social, que 

são estabelecidos anualmente na Lei Orçamentária anual. Ademais, a União é 

responsável por suprir de eventuais insuficiências no orçamento da Seguridade, em 

razão do pagamento de benefícios de prestação continuada, como no caso do LOAS, 

pela previdência socialx.  

Apesar de a União ser responsável pelo pagamento das contribuições em 

relação aos servidores públicos que se sujeitam ao Regime Geral de Previdência 

Socialxi, ou seja, todos os servidores públicos não estatutários, esta não o faz, com a 

escusa de sua competência em cobrir eventuais insuficiênciasxii.   

Como se não bastasse, o art. 167, XI, da CF/88 e o art. 18 da Lei 8.212/81xiii, 

resultam no entendimento de que as contribuições sociais das empresas incidentes 

sobre o faturamento e o lucro, que serão analisadas posteriormente, poderão contribuir 

para o pagamento dos encargos previdenciários da União. Ou seja, o Regime Próprio e 

o Geral da Previdência Social.xiv  

É de se salientar que o discernimento do parágrafo anterior serve para o 

pagamento de aposentadorias e demais benefícios de servidores públicos como: 

os Ministros do Supremo Federal, que têm projeção de salário para o ano de 2015 no 

valor de trinta e cinco mil e novecentos reaisxv. Além destes, deputados, senadores e 

juízes. Sendo assim, diante do salário elevado desses trabalhadores em contraposição 

aos demais, quem acaba arcando com os encargos previdenciários é o fundo da 

Seguridade Social, alimentado pela sociedade no geralxvi. 

As empresas, consequentemente, têm uma alta carga de contribuição 

previdenciária. O art. 195, I, a, da Constituição Federal, estabelece a contribuição 
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incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou 

creditados à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. 

Ainda, a alínea b e c do mesmo artigo e inciso auferem contribuição sobre a receita ou 

o faturamento e o lucro da empresa. 

Ademais, a contribuição sobre a folha de pagamento é de 20% para segurados 

empregados e trabalhadores avulsosxvii, 20% relativos ao pagamento de contribuintes 

individuais e, por fim, 15% sobre o valor bruto da nota fiscal em caso de serviço 

prestado por cooperados.  

As prestações sobre o faturamento e o lucro, devidas pelas pessoas jurídicas e 

entidades a elas equiparadas é denominada COFINS (Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social), que é recolhido em 3% na forma cumulativa, ou 

7,6%, a partir de 2004 nos casos de forma não cumulativa.  

Também, há o PIS/PASEP (Programa de Integração Social e Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público), para as pessoas jurídicas de direito 

privado, a base de cálculo é o faturamento mensal e a alíquota devida é 0,65%xviii. As 

entidades sem fins lucrativos têm alíquota de 1% sobre o valor das receitas e 

transferências correntes e de capital recebidas. Para as empresas inclusive, há a CSLL 

(Contribuição sobre o lucro líquido) que tem alíquota de 9% sobre o lucro real ou 

presumido, ainda nas instituições financeiras, a alíquota do CSLL é de 15%. xix 

As associações desportivas que mantêm equipe de futebol profissional devem 

contribuir com 5% da receita bruta dos espetáculos desportivos e qualquer forma de 

patrocínio, licenciamento de uso de marcas, publicidade, propaganda e de transmissão 

de espetáculos desportivos.  

Igualmente, há contribuição sobre a receita dos concursos e prognósticos, do 

importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar; das 

multas, em caso de moratórias ou mesmo por descumprimento de obrigações 

acessórias, a atualização monetária e os juros moratórios; a remuneração recebida por 

serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança a terceiros; os frutos provenientes de 

prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens; incide 

também sobre os ganhos patrimoniais, industriais e financeiros; as doações, legados, 

subvenções e outras receitas eventuais; 50% dos valores obtidos e aplicados na 

expropriação de glebas em que são localizadas culturas ilegais e plantas psicotrópicas; 

40% do resultado das hastas públicas realizadas pela Receita Federal acerca de bens 

apreendidos pela mesma e outras receitas previstas em legislação específicaxx.  



5 
 

Conforme visto, a arrecadação de receitas para o sistema não se exaure nos 

dispositivos elencados pela lei, existem outras fontes de natureza não tributária que 

são utilizados no âmbito da Seguridade Social, entre essas aquelas advindas da 

contribuição previdenciária do segurado facultativo; das contribuições de intervenção 

no domínio econômico; de interesses de categorias profissionais; de custeio do serviço 

de iluminação pública; as oriundas das contribuições gerais, como as obtidas por meio 

do Salário-Educação, segundo art. 212 da Carta Magna e, por fim, as contribuições 

advindas do SESI,  SENAI, SENAT,  SENAR e do INCRAxxi xxii. 

Pode-se perceber, somente pela análise perfunctória desse artigo, que há uma 

grande fonte de custeio para a Seguridade Social. No entanto, é difícil explicar como 

essa gama de contribuições não conseguem assegurar o superávit da Seguridade 

Social. Dessa forma, percebe-se que há um erro na contabilização ou no destino 

destas. Assim, para maior compreensão do tema foram analisados os 

gráficos disponibilizados pela ANFIPxxiii (Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da 

Receita Federal do Brasil) e Folha de São Pauloxxiv. 

 

          Com base nos números vistos, pôde-se perceber que há uma grande 

preocupação com o déficit apresentado pela Seguridade Social. Frequentemente os 

jornais noticiam a insegurança com o futuro da previdência, criando assim, uma 

péssima expectativa para as futuras gerações no que tange a aposentadoria, 

principalmente.  

Atualmente há várias medidas do Governo Federal para amenizar as despesas 

da Seguridade. Uma dela foi aumentar a expectativa de vida, fazendo com que a 

sociedade fique mais tempo no mercado de trabalho. Outra foi criar mais contribuições, 

principalmente para a classe empresarial. Apesar disso, os fundos ainda estão 

negativos. Ora, será que o problema está realmente na falta de fundos?  

  
2.0 DO REAL DESTINAMENTO DOS FUNDOS DA SEGURIDADE SOCIAL  

 
Um dos maiores problemas da Previdência Social é o emprego da 
arrecadação para outros fins [...]. Estima-se que os institutos de 
aposentadorias tenham gasto em torno de U$ 3 bilhões para construir 
Brasília. O dinheiro da previdência ainda financiou a Ponte Rio Niterói e 
sedes luxuosas de clubes em Brasília. Os valores da Previdência foram, 
ainda, usados para: a constituição e o aumento de capital de várias 
empresas estatais; a manutenção de saldos na rede bancárias como 
compensação pela execução de serviços de arrecadação de 
contribuições e de pagamento de benefícios.xxvxxvi 
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Pode-se perceber que no passado, não havia um déficit na Seguridade Social, 

mas ao contrário, os fundos desta foram destinados para meios muito diversos do seu 

real objetivoxxvii. Ora, nos dias atuais não é diferente e, como prova disso, transcreve-

se o art. 76 do ADCT (Atos das Disposições Constitucionais Transitórias).  

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.xxviii   

 
No ano de 2004, a ANFIP divulgou que o Poder Executivo ultrapassou o limite 

de 20% estabelecido pela lei (DRU). “A ANFIP afirma que R$ 17,63 bilhões de recursos 

desvinculados da seguridade social estão acima dos 20% permitidos pela DRU, ou 

seja, além de desviar o que a lei permite, o governo Lula foi além.” xxix  

Ademais, após análise do Sistema Integrado de Administração Financeira 

(SIAFI), os auditores da Previdência Social afirmaram que isso não ocorreu somente 

em 2004, mas que “entre 2000 e 2004, foram utilizados R$ 165 bilhões da seguridade 

social para contribuir com o superávit primário. Desse montante, R$ 76,84 bilhões 

teriam excedido o limite permitido para desvinculação das contribuições”xxx. 

 Ao retirar do Orçamento da Seguridade Social em 2012, R$ 58,1 

bilhões, a DRU, cumpre o papel de esvaziar seu financiamento, 
reduzindo a maior parte do superávit da Seguridade. Essa redução não 
aparece nos relatórios como uma transferência de recursos da 
Seguridade Social para o Orçamento Fiscal. É como se fossem, por 
natureza, do Orçamento Fiscal. [...] Ao retirar esses recursos e ainda 
incluir no Orçamento da Seguridade Social um enorme volume de 
despesas não pertencentes ao referido Orçamento, o governo constrói o 
chamado déficit.xxxi   

 

Tudo isso porque o Governo Federal percebeu que o aumento da quantidade 

ou valor de contribuições para a Seguridade Social não causam tanta repulsa na 

sociedade, pois é vista como um meio de beneficiar os hipossuficientes e a própria 

população. Ao invés de aumentar a carga de Imposto, que seria o meio correto, o faz 

pelo DRU (Desvinculação das Receitas da União) e, assim, acaba destinando para os 

reais fins.  

Dessa forma o déficit da seguridade é causado pelo DRUxxxii somado à má 

gerência dos recursos, pois ao retirar dinheiro para o orçamento público (leia-se dívida 

pública), a seguridade não consegue arcar com suas despesas. 
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É de se salientar que os valores usados com a desvinculação são muitas 

vezes, inúteis para a população que contribui, quando poderia estar sendo meio de 

reserva para um futuro próximoxxxiii. Sabe-se que estamos em uma geração na qual a 

população economicamente ativa é grande, no entanto, a taxa de natalidade vem 

diminuindo a cada ano e a expectativa de vida aumentando. Ou seja, em pouco tempo 

teremos uma população idosa e poucas pessoas no mercado de trabalho, motivo 

suficiente para romper com o "pacto entre as gerações", pois não teremos 

trabalhadores suficientes para assegurar a aposentadoria das próximas geraçõesxxxiv.  

Se houvesse uma boa gerência da Seguridade Social, poder-se-ia fazer um 

lastro, como ocorre na Alemanha com o ouro e, assim, estaríamos mais seguros nos 

anos que seguem. No entanto, esta realidade alemã é muito diferente da nossa, pois 

como vimos não há preocupação com a segurança das futuras gerações.  

  “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.”xxxv   

 
Diante dos fatos descritos, percebe-se que não existe déficit da Seguridade 

Social, mas sim, um superávit que é transformado em déficit pela má gerência do 

Poder Público, somada a desvinculação das receitas, que teve o apoio do Poder 

Legislativo, destinando as receitas da Seguridade para fins muito diversos do 

pretendido. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  
A Seguridade Social, criada pela Constituição de 1988, objetivou oferecer 

melhores condições de vida para a sociedade mediante recursos na área da saúde, 

previdência e assistência social. No entanto, não é necessária uma análise muito 

densa para perceber que a seguridade não vem cumprindo seus objetivos, ao 

contrário, tem sido usada como forma de desvio para o adimplemento de dívidas 

públicas e outras coisas inúteis para a população que contribui como, por exemplo, os 

100 mil reais dados a cada jogador, titular ou reserva, das copas de 1958, 1962 e 1970, 
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a título de prêmio, financiado pelo INSS, segundo Lei 12.663/12 e ainda, as diversas 

isenções oferecidas no período da Copa de 2014 pela Lei 12.350/10. 

Sendo assim, o tão noticiado déficit da Seguridade Social não passa de uma 

inverdade, ou melhor, de uma escusa do Governo para sua inércia em trazer as 

melhores condições de vida propostas pelos direito sociais elencados no artigo 6° da 

CRFB/88. 

Tudo isso, somado a um total desconhecimento da população brasileira quanto 

a esse falso déficit. Ou seja, além de ter seus direitos surrupiados pela inércia e desvio 

das autoridades públicas, a sociedade ainda é enganada diariamente, pois muitos 

pensam estar contribuindo para um melhor atendimento na saúde, assistência a quem 

dela precisar e uma segurança de aposentadoria. 

É necessário procurar meios efetivos de trazer essas informações à população 

e, também procurar analisar efetivamente os encaminhamentos do fundo da 

seguridade, principalmente o real objetivo da Desvinculação das Receitas da União 

(DRU).  

Não é necessário discorrer acerca da conscientização dos governantes deste 

país acerca do tema, até porque tornaria a presente conclusão ilusória. Sabe-se que é 

um dever da população cobrar de seu governo a concretização de direitos, aquela não 

pode ser imóvel tal qual este.  
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