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DRU: UMA ESTIMATIVA DA CAPACIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO BASEADA 

NO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 

 
Camillo de Moraes Bassi1 

 

1. INTRODUÇÃO 

A excessiva vinculação de receitas é vista como a principal causa da rigidez orçamentária. 

Comprometer-se-ia, previamente, um volume de recursos superior à necessidade do setor 

beneficiado, inviabilizando utilização alternativa. Na verdade, poder-se-iam associar as 

limitações orçamentárias (também) a um equivocado processo de alocação, passível de ser 

remediado, por meio de uma Desvinculação de Receitas da União (DRU). 

Esta nota técnica estima a capacidade de flexibilização da DRU, baseando-se no 

orçamento da seguridade social (OSS). Demonstra que a desvinculação pode liberar 

recursos, mas em valor muito aquém da “desvinculação original”. A situação 

orçamentária, qual seja, elevado deficit, impõe limites ao almejado remanejamento de 

receitas. Nessas circunstâncias, a comentada rigidez não estaria associada à excessiva 

vinculação de receitas, mas à abundância de despesas obrigatórias, isto é, àquelas que 

não se sujeitam à limitação de empenho. 

Algumas observações prévias. A DRU, conforme a frente analisada, acolhe arrecadações 

tanto do orçamento fiscal (OF) como do OSS. Priorizar-se-á esse último, primeiramente, 

pela sua inconteste exposição ao mecanismo de flexibilização. Aproximadamente, 84% 

dos recursos “liberados” pela DRU originam-se da seguridade social,2 tornando os 

valores apurados uma proxy de seu verdadeiro poder de remanejamento. Segundo, por 

razões operacionais. Focando exclusivamente a seguridade social, a tarefa de rastrear o 

“retorno” das receitas desvinculadas encontra algumas facilidades, ocorrência que 

evidentemente será explorada. 

Registra-se, ainda, que as estimativas apoiar-se-ão na Lei no 13. 587/2108 (Lei 

Orçamentária Anual – LOA). Ou seja, previsões sobre arrecadações, desvinculações e, 

consequentemente, sobre a capacidade de flexibilização da DRU. 

                                                            
1. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc), do Ipea. 
2. Estima-se que a DRU majora os recursos ordinários (“desvinculações originais” do OF e do OSS) em R$ 137 bilhões: 
ou seja, saltam, via DRU, de R$ 272 bilhões para R$ 409 bilhões (Brasil, 2018). Desses R$ 137 bilhões, R$ 115 bilhões 
(84%) advêm do OSS. 
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Após a introdução, a nota técnica assim se desenvolve. Na segunda seção, a base legal 

da DRU e sua interlocução com o OSS. Na terceira seção, a “enganosa” capacidade de 

flexibilização da DRU, levando-se em conta as principais fontes de financiamento 

(contribuições sociais) da seguridade social. Em seguida, na quarta seção, a análise é 

segmentada em duas partes. Na primeira, o deficit do OSS e a necessidade de 

transferências do OF à sua cobertura. Na segunda, como esse deficit é financiado. 

Enfatizar-se-á que parcela dos recursos originalmente desvinculados retorna ao OSS, 

apequenando, por rebote, a capacidade de flexibilização da DRU. Em considerações 

finais, na quinta seção, um apanhado das principais informações disponibilizadas, além 

de alguns comentários sobre o esgotamento da DRU (aproximando-se da disfunção), 

como antídoto à rigidez orçamentária.  

 

2. DRU: BASE LEGAL E INTERLOCUÇÃO COM A SEGURIDADE SOCIAL 

Já instituída sob outras denominações,3 a DRU ampara-se, atualmente, na Emenda 

Constitucional (EC) no 93, de 8 de setembro de 2016. Extensiva a estados e municípios,4,5 

acolhe as receitas das contribuições sociais e as contribuições sobre o domínio 

econômico, além das taxas a serem recolhidas, até o final de 2023. Permite, ademais, 

um “desconto” de 30% sobre essas arrecadações, sem prejudicar o Regime Geral da 

Previdência Social (RGPS). Transcreve a redação legal: 

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 

                                                            
3. Fundo Social de Emergência (FSE), perdurando de 1994 a 1995; Fundo de Estabilização Fiscal (FEF), perdurando 
de 1996 a 1999; e Desvinculação de Receitas da União (DRU), perdurando de 2000 a 2015. 
4. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) das receitas dos 
Estados e do Distrito Federal relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a 
referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes. Parágrafo único. Excetuam-
se da desvinculação de que trata o caput: I - recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de 
saúde [ASPS] e à manutenção e desenvolvimento do ensino [MDE] de que tratam, respectivamente, os incisos II e III 
do § 2º do art. 198 e o art. 212 da Constituição Federal; II - receitas que pertencem aos Municípios decorrentes de 
transferências previstas na Constituição Federal; III - receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde 
dos servidores; IV - demais transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação 
especificada em lei; V - fundos instituídos pelo Poder Judiciário, pelos Tribunais de Contas, pelo Ministério Público, 
pelas Defensorias Públicas e pelas Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal (Brasil, 2016, art. 76-A, 
grifos nossos). 
São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) das receitas dos 
Municípios relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus 
adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes. Parágrafo único. Excetuam-se da desvinculação 
de que trata o caput: I - recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde [ASPS] e à 
manutenção e desenvolvimento do ensino [MDE} de que tratam, respectivamente, os incisos II e III do § 2º do art. 198 
e o art. 212 da Constituição Federal; II - receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde dos 
servidores; III - transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação especificada em lei; 
IV - fundos instituídos pelo Tribunal de Contas do Município (Brasil, 2016, art. 76-B, grifos nossos). 
5. Em alguns estados, houve a desvinculação de receitas, associada à saúde (ASPS) e à educação (MDE), isto entre 
2017 e 2018. Mais detalhes em Bassi (2018). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#adctart760
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#adctart76a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#adctart76b
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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 (Brasil, 2016, grifos nossos). 

Depreende-se da norma sobreposta que as desvinculações abrangem um leque de 

arrecadações pertencentes tanto ao OF como ao OSS. Inequívoco, no entanto, que as 

arrecadações ora tratadas privilegiam o último dos orçamentos, uma vez que se apoiam 

majoritariamente em contribuições sociais. A blindagem ao “regime geral” mitiga os efeitos 

da desvinculação, porém várias receitas ficam a descoberto. Transcreve-se a redação da lei 

fundante (o escopo da seguridade social) e daquela que a regulamenta (o financiamento da 

seguridade social) – neste caso, foco no âmbito federal, objeto desta investigação: “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” (Brasil, 1988, art. 194, grifos nossos). 

No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das seguintes receitas: I – 

receitas da União; II – receitas das contribuições sociais; III – receitas de outras fontes. Parágrafo 

único. Constituem contribuições sociais: a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração 

paga ou creditada aos segurados a seu serviço; b) as dos empregadores domésticos; c) as dos 

trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição; d) as das empresas, incidentes 

sobre faturamento e lucro; e) os incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos (Brasil, 

1991, art. 11, grifos nossos). 

Afora reiterar a dependência da seguridade social em relação às contribuições sociais, 

frisa-se que o amparo constitucional/legal às ações envolvidas embute um caráter 

obrigatório às despesas executadas: em jargão técnico, não se sujeitam à limitação de 

empenho.6 Nessas condições, rigidez orçamentária, melhor dizendo, aversão ao 

remanejamento de recursos é fato inerente ao “universo” ora tratado, ocorrência que, 

per si, já introduz várias dúvidas sobre a validade da DRU como mecanismo de 

“substituição de fonte”. 

Na estimativa da capacidade de flexibilização da DRU, adotar-se-ão os seguintes 

procedimentos: 

• todas as contribuições sociais que compõem o orçamento da seguridade social 

são identificadas e quantificadas, inclusive as direcionadas ao RGPS e ao Regime Próprio 

da Previdência Social (RPPS); 

• a DRU incide apenas nas contribuições sociais não previdenciárias (aquelas que 

não financiam os regimes supramencionados), conforme prescrição da EC no 93/2016; 

                                                            
6. Conforme Lei no 13.473/2017, anexo III (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO). 
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• os recursos liberados pela DRU são enquadrados como recursos ordinários ou livres 

(fonte, 100), retratando, inicialmente, sua “enganosa” capacidade de flexibilização; e 

• para estimar a “real” capacidade de flexibilização da DRU, levar-se-á em conta o 

estado deficitário do OSS. A forma como é financiado é o cerne da questão: a 

desconstrução do engano mencionado anteriormente.  

 

3. A DRU E AS RECEITAS DESVINCULADAS 

Na tabela 1, disponibilizam-se as principais contribuições sociais que financiam o OSS. 

Estas contribuições foram segmentadas em previdenciárias e não previdenciárias, com 

os respectivos códigos de identificação. Entre as previdenciárias, isto é, as que custeiam 

especificamente o RGPS e o RPPS,7 encontram-se a contribuição do RGPS (fonte, 154) e 

as contribuições do RPPS, estas distribuídas entre a contribuição do servidor (fonte, 156) 

e a contribuição patronal (fonte, 169), totalizando (RGPS e RPPS) cerca de R$ 434 

bilhões. A DRU, respeitando a prescrição da EC no 93/2016, não exerce qualquer 

influência sobre esses valores.  

Entre as não previdenciárias, isto é, as que custeiam (ou deveriam custear) 

especificamente a saúde e a assistência social, encontram-se as contribuições que se 

sujeitam à desvinculação,8 a saber: i) a contribuição para o Fundo de Saúde dos Policiais 

Militares e Bombeiros Militares do Distrito Federal (fonte, 106); ii) a contribuição para o 

custeio das pensões militares (fonte, 123); iii) a contribuições sobre concursos de 

prognósticos (fonte, 118); iv) a contribuição sobre o lucro líquido da pessoa jurídica – 

CSLL (fonte, 151); v) a contribuição para o financiamento da seguridade social – Cofins 

(fonte, 153); e vi) as contribuições para os programas de integração social e de formação 

do patrimônio do servidor público – PIS/Pasep (fonte, 140), totalizando, 

aproximadamente, R$ 250 bilhões. Esses valores já acolhem a incidência da DRU (já 

estão descontados em 30%), permitindo identificar os valores “enganosamente” 

liberados pela desvinculação: recursos ordinários ou livres (fonte, 100), majorados em 

cerca de R$ 115 bilhões. 

 
  

                                                            
7. A EC no 93/2016 não faz qualquer menção ao RPPS. Incluíram-se essas contribuições porque são fontes de receitas 
do OSS, e, como tais, relevantes à estimativa da capacidade de flexibilização da DRU. 
8. Registra-se que o salário-educação (fonte, 113), no valor de R$ 2.723.264.440, compõe o OSS, mas não se sujeita à 
DRU. Suplementa-se a informação assinalando que se constitui em uma “fonte atípica” do orçamento em questão, 
demandando, por consequência, uma investigação mais minuciosa sobre sua adequada (ou não) utilização no 
financiamento da seguridade social. 
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TABELA 1 
Contribuições sociais previdenciárias e não previdenciárias do OSS 

Previdenciárias 

Contribuição social Fonte 
Valor (R$) 

DRU (sem influência)  

DRU (30%) 
Recursos ordinários 

liberados (R$) 
(Fonte: 100) 

Contribuição do RGPS 154 392.884.403.057¹ - 

Contribuição do servidor 
para o RPPS 156 15.932.600.479¹ - 

Contribuição patronal 
para o RPPS 169 25.079.452.894¹ - 

Subtotal - - 433.896.456.430 0,00 

Não 
previdenciárias 

Contribuição social Fonte 
Valor (R$) 

DRU (já descontada) 

DRU (30%) 
Recursos ordinários 

liberados (R$) 
(Fonte: 100) 

Contribuição para o 
Fundo de Saúde dos 
Policiais Militares e 

Bombeiros Militares do 
Distrito Federal 

106 14.087.350 6.037.436 

Contribuições sobre 
concursos de 
prognósticos 

118 1.973.246.984² 1.700.307.134 

Contribuição para o 
custeio das pensões 

militares 
123 2.321.622.667 994.981.143 

Contribuições para os 
PIS/Pasep 140 27.193.953.565³ 19.196.351.871 

CSLL 151 49.958.845.972 21.232.678.982 

Cofins 153 168.806.165.415 71.930.192.813 

Subtotal - - 250.267.921.953 - 

Total - - 684.164.378.383 115.060.549.379 

Fonte: Brasil (2018, vol. I).  
Notas: ¹ Inclusive as receitas condicionadas (954, 956, 969). 
² Valor destinado ao OSS, haja vista que também financia o OF. 
³ Excluídas as inversões financeiras (financiamento) que pertencem ao OF (repasses ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.  
Elaboração do autor. 
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4. SEGURIDADE SOCIAL: DEFICIT ORÇAMENTÁRIO E FINANCIAMENTO DO DEFICIT 

A seção divide-se em duas partes. Na primeira, apresenta-se o deficit do OSS. A proposta 

é identificar que suas receitas genuínas, alicerçadas nas contribuições sociais, estão 

muito aquém dos gastos realizados, necessitando a sua cobertura de transferências do 

OF: realça-se o valor “descontado” pela DRU com sentido provocativo (poderiam estar 

ali). Na segunda parte, a maneira como o deficit é financiado. O caminho é apontar que, 

dentre as transferências do OF, encontram-se também recursos ordinários ou livres. Em 

síntese, a diferença entre a “flexibilização original” da DRU e o retorno (mediante 

recursos ordinários) representa sua verdadeira capacidade de flexibilização. 

4.1. Deficit orçamentário 

Conforme a tabela 2, o orçamento da seguridade social pode ser decomposto, de acordo 

com a categoria econômica das receitas e despesas. As receitas correntes são 

constituídas majoritariamente de contribuições sociais. Estas receitas atingem cerca de 

R$ 684 bilhões (computando as intraorçamentárias9), de um total de R$ 723 bilhões. Em 

relação às despesas correntes, o valor ultrapassa os R$ 997 bilhões. As despesas são 

majoritariamente obrigatórias, envolvendo pessoal (RPPS, essencialmente),10 além das 

outras despesas correntes, que são o carro-chefe dos gastos realizados. Estas despesas 

envolvem os benefícios associados ao RGPS, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), 

o abono salarial, o seguro-desemprego, a alimentação escolar11 e a saúde (lato senso), 

todos de caráter (repisa-se) obrigatório. Nessa primeira parcial, a necessidade de 

cobertura (transferência do OF) atinge aproximadamente R$ 273 bilhões. 

A categoria “capital”, por sua vez, beira a irrelevância. Cabe apenas mencionar que 

acentua (de forma rasa) o deficit anteriormente registrado. Com uma defasagem de R$ 

7,1 bilhões entre receitas e despesas arrecadadas, eleva o deficit orçamentário para R$ 

281 bilhões. A necessidade de cobertura (transferência do OF) eleva-se, acompanhando 

o valor anteriormente registrado (R$ 281 bilhões). 

 
  

                                                            
9. Contribuições arrecadadas pela administração indireta (fundação e/ou autarquia, por exemplo). 
10. Servidor público inativo e/ou pensionista. 
11. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 
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TABELA 2 
Orçamento da Seguridade Social 

Receitas por categoria econômica Despesas por categoria econômica 

Corrente (R$) Corrente (R$) 

Contribuições 
sociais 658.065.560.078 Pessoal e encargos sociais 129.044.341.410 

Receitas 
patrimonial, 
industrial e de 
serviço 

21.917.277.075 Juros e encargos da dívida 1.078.809 

Outras recentes 
correntes 6.875.569.991 Outras despesas correntes 868.602.216.148 

Subtotal 686.858.407.144 

 

Corrente – operações intraorçamentárias 

Contribuições 25.075.321.243 

Outras recentes 
correntes 11.562.286.987 

Subtotal 36.637.608.230 

Receita corrente 
total 

723.496.015.374 
 

DRU 
 

(-115.060.549.379) 

Despesas correntes totais 997.647.636.367 

Deficit do orçamento corrente: 
274.151.620.993 - - 

Capital (R$) Capital (R$) 

Operações de 
crédito 21.681.516 Investimentos 7.217.782.476 

Alienação de bens 22.166.150 Inversões Financeiras 15.136.827 

Outras receitas de 
capital 18.112.582 Outras 196.572.719 

Receita de capital 
total 61.960.255 Despesa de capital totais 7.233.751.807 

Deficit do orçamento de capital: 
7.171.791.552 

- - 

Deficit do OSS: 281.581.113.015 - - 

Transferência do OF 
281.581.113.015 

- - 

Receita total (R$) Despesa total (R$) 

1.005.077.128.389 1.005.077.128.389 

Fonte: Brasil (2018, vol. I).  
Elaboração do autor. 
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4.2. Financiamento do deficit 

Na tabela 3, apresentam-se as fontes de financiamento do OSS. Parte maciça do deficit 

anteriormente apresentado (R$ 281 bilhões) é coberta por remuneração das 

disponibilidades do Tesouro Nacional (fonte, 188, no valor de R$ 92 bilhões), títulos de 

responsabilidade do Tesouro Nacional – outras aplicações (fonte, 144, no valor de  

R$ 63 bilhões)12 e recursos ordinários (fonte, 100, no valor de R$ 103 bilhões), 

totalizando cerca de R$ 259 bilhões. Relevante, aqui, é que, dos R$ 115 bilhões 

inicialmente liberados pela DRU, R$ 103 bilhões retornam ao OSS, por meio da mesma 

fonte de financiamento (fonte, 100). Como saldo da “ciranda financeira”, restam R$ 12 

bilhões de recursos realmente remanejados pela desvinculação de receitas. 

 
TABELA 3 
Financiamento da Seguridade Social por fonte de receita 

Receita Fonte Valor (R$) 

Contribuições sociais 106, 113, 118, 123, 140,151, 153, 
154, 156, 169, 954¹,956¹, 969¹ 684.164.378.383 

Recursos ordinários 100 103.482.994.261 

Títulos de responsabilidade do 
Tesouro Nacional – outras 

aplicações 
144 63.644.312.133 

Recursos próprios não 
financeiros 150 1.833.923.618 

Recursos próprios financeiros 180 36.441.430.822 

Recursos vinculados a 
aplicações em políticas públicas 

específicas 
186 14.578.634.958 

Remuneração das 
disponibilidades do Tesouro 

Nacional 
188 92.832.641.199 

Recursos próprios não 
financeiros 250 3.307.943.478 

Recursos próprios financeiros 280 29.499.602 

Subtotal - 1.000.315.762.104 

Outras - 4.761.366.285 

Total - 1.005.077.128.389 

Fonte: Brasil (2018, vol. I).  
Nota: ¹Receitas condicionadas. 
Elaboração do autor. 

 

                                                            
12. Endividamento público, de modo mais explícito. 
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Na figura 1, estiliza-se a “real” capacidade de flexibilização da DRU. Inicialmente 

(“desvinculação original”), libera R$ 115 bilhões em recursos ordinários. Para o 

financiamento do deficit do OSS, a liberação almejada não se sustenta, retornando R$ 103 

bilhões, também por meio de recursos ordinários. O resultado líquido é este: R$ 12 bilhões. 

 
FIGURA 1 
Capacidade de flexibilização da DRU 

 
Fonte: Brasil (2018). 
Elaboração do autor. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A nota técnica estimou a capacidade de flexibilização da DRU baseando-se no OSS. Dos 

R$ 115 bilhões inicialmente liberados, R$ 103 bilhões retornam à seguridade social, 

gerando uma flexibilização de R$ 12 bilhões. Ou seja, pouco mais de 10% da tencionada 

utilização alternativa dos recursos se concretiza, cifra que se aproxima da irrelevância, 

considerando-se os valores associados às contribuições acolhidas (cerca de R$ 684 

bilhões, entre as previdenciárias e as não previdenciárias). Consegue-se, de fato, uma 

realocação intraorçamentária das receitas arrecadadas, direcionando as contribuições 

não previdenciárias (que se prestam ao custeio da saúde e assistência social) à cobertura 

dos gastos previdenciários (RGPS e RPPS). Disfunção dessa magnitude não demanda 

comentário mais alongado. 
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Depreende-se dos fatos expostos que a DRU perdeu espaço à sua atuação. Na verdade, 

comprovou-se que não mais se constitui em um antídoto à rigidez orçamentária, uma 

vez que a “fibrose” não está atrelada ao excesso de vinculações, mas à abundância dos 

gastos obrigatórios. Caminhos alternativos não existem, a não ser uma remodelagem 

(amplo senso) dos gastos públicos. Em tempo, as receitas não podem ser 

desprestigiadas, a menos (ceteris paribus) que tenhamos um “novo milagre econômico”, 

com taxa e período de crescimentos, pelo menos, duas vezes superiores ao original. 
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