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1. RESUMO 

O presente artigo trata da importância das receitas no processo da previdência 

e a alocação desses recursos. Devido às modificações e alterações nas normas da 

previdência social e, acompanhando sua evolução perante a história, o artigo aborda 

de forma clara e transparente todos os meios de arrecadação das receitas da 

Previdência Social, verificando sua distribuição e destinação. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Em meio a situação econômica do país, devido as dificuldades na manutenção 

do atual modelo de administração da Previdência Social, surgiu a proposta de 

“reformá-la”. Devido ao fato da mesma ser uma contribuição compulsória e atingir a 

toda sociedade, precisa-se verificar, pela ótica contábil onde e quando a Previdência 

começou a apresentar indícios de que as receitas não seriam suficientes para 

sustentar aquilo que ela deveria manter com o que lhe é destinado. O que teria 

causado o déficit na Previdência: seria uma arrecadação mal aplicada, Falta de 

planejamento do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), órgão que detém a 

arrecadação de receitas 

3. OBJETIVOS  

Apurar de maneira transparente todos os meios de arrecadação de Receita da 

Previdência Social, bem como verificar como é feita distribuição da mesma; e 

Analisar o déficit orçamentários, comparando a estimativa de entrada de 

receita e fixação das despesas, para constatação se existe real necessidade de 

reforma na Previdência Social  

 

4. METODOLOGIAS 

Como forma de pesquisa e obtenção de informações para a elaboração deste 

trabalho, será utilizado método de pesquisa exploratória qualitativa. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1- Previdência Social: Conceito 

O conceito de Previdência Social, trata de uma contribuição geralmente paga 

por pessoas que estão em atividade (trabalhando), ou não, qualquer um pode 

contribuir, visa receber no futuro em forma de benefícios uma ajuda para manter-se 



e sua família, em eventuais casos que possam ocorrer, nos quais a lei, considera que 

devam receber o amparo.  

 

5.2- Fontes de receita 

As arrecadações feitas diretamente pela Previdência Social, oriundas de 

contribuições de empresas, trabalhadores, empregadores domésticos e contribuintes 

Individuais, são chamadas Receitas de Contribuição, que tem como a fonte Principal 

de recursos o mercado formal de trabalho. 

Há ainda, as Receitas Correntes, originária das receitas de serviço (valores 

cobrados pelos serviços Previdenciários) das receitas Patrimoniais e por outras 

receitas Correntes (juros de mora, multas e indenizações).  

Os repasses da União fixados na LOA(Lei Orçamentária Anual), tem como 

destinação, uma parcela de recursos para a Orçamento Fiscal do Órgão, destinado 

ao pagamento de EPU (Encargos Previdenciários da União) e amparo sobre 

insuficiências financeiras eventuais. 

5.3 Distribuição e Destinação das Receitas 

O RGPS é o órgão que paga os benefícios aos contribuintes e curiosamente, 

registra-se que o maior destino de pagamento são as aposentadorias por idade, já 

que, na atualidade, fica cada vez mais difícil de aposentar. 

.                                                                                                                         

5.3.1 - DRU 

Mendes, (2017) segue a linha de pensamento, no qual, utiliza-se o valor 

arrecadado da previdência para outros fins do governo, como outras despesas, 

porém, não existem provas que possam concretizar esta afirmação. O que realmente 

se sabe, é que a DRU incide sobre as contribuições como COFINS, PIS e CSLL, que 

estão ligadas a Seguridade Social. Já a Previdência, não tem retenção sobre a DRU 

(Desvinculação de Receitas da União).                                                                                                                 

5.5- Reforma Previdenciária 

A União passou a deter todo o recurso dos órgãos coletores da Previdência e 

do Tesouro após a Unificação em Seguridade. Fazendo com que o INSS (Instituto 

Nacional do Seguro Social) perde-se sua autonomia, dando poderes a União de 

destinar de diversas maneiras as contribuições da Seguridade Social. 

A FUNDAÇÃO ANFIP discorda dos déficits quem vem sido apresentado pelo 

Governo Federal(GF), as informações divulgadas pelo GF, diferiam caso os cálculos 



de desvios de recursos pela DRU (Desvinculação das Receitas da União) fossem 

incluídos.  

Ao divulgar as informações de resultado do RGPS (Regime Geral de 

Previdência Social), o Governo não especifica as perdas não integralizadas, baixando 

a arrecadação e inflando o resultado negativo, ou seja, havendo assim a necessidade 

do sistema cobrir a Previdência financeiramente.  

A Constituição Federal de 1988, se tomada como molde, não há porque citar 

déficit, pois tem meios de recursos garantidos constitucionalmente pelo Orçamento 

da Seguridade Social com destinação para a Previdência. Os teóricos “desfalques” 

apresentado pelo governo poderia ser coberto com um fatia dos bilhões acumulados 

pelo PIS-PASEP; CSLL e COFINS, com as desonerações e renúncias pertencentes 

ao Orçamento da Seguridade (suas receitas). Ou seja, a Previdência Social analisada 

isoladamente apresenta déficit, porém conforme a legislação que foi criada para 

Unificação dos Órgãos outras receitas da Seguridade deveriam complementar o 

Orçamento também da Previdência.  

Preserva-se a ideia de que o Tesouro Nacional repasse integralmente as 

compensações a Previdência Social, relativas a desoneração e ainda de que as 

Receitas que compõe o Orçamento da Seguridade, sejam destinados exclusivamente 

para despesas com a Previdência, Saúde e Assistência Social. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O tema Previdência Social é muito discutido, devido sua importância e o fato 

de envolver a toda população. A partir deste artigo, espera-se ter esclarecido os 

conceitos de Previdência e os diferentes meios de arrecadação da mesma. Análises 

feitas, verificação dos retornos, suas alocações, tudo para que baseados somente 

nos fatos que interessam, contata-se que não é necessário a reforma da Previdência 

Social. 
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