
DIGA NÃO À
PEC 87/2015!

A DRU retira recursos da Seguridade Social!
Criada em 1994 como Fundo Social de Emergência (FSE), que visava destinar um montante maior de recursos para despesas 

discricionárias na busca do equilíbrio fi scal, a atual Desvinculação de Receitas da União (DRU) vem sendo consecutivamente 
renovada e, hoje, tem vigência até 31/12/2015. A PEC 87/2015 propõe não apenas prorrogar a DRU até 31/12/2023, como 
elevar de 20% para 30% o montante que o governo pode gastar livremente sobre as receitas oriundas das contribuições 
sociais e econômicas, das taxas arrecadadas, dos fundos constitucionais (Centro-Oeste, FCO; Nordeste, FNE; Norte, FNO) e das 
compensações fi nanceiras pela utilização de recursos hídricos para geração de energia elétrica e de outros recursos minerais. 

É a hora, porém, de refletir melhor sobre o assunto. A DRU vem sistematicamente retirando recursos de 
programas sociais. Confira:

Efeitos da DRU sobre contribuições sociais
Valores correntes, em R$ bilhões

2005 2008 2010 2012 2013 2014

Cofi ns 17,919 24,019 28,005 36,311 39,882 39,183

CSLL 5,246 8,500 9,151 11,463 12,509 12,639

PIS/Pasep 4,417 6,166 8,074 9,548 10,213 10,384

Outras contribuições (1) 6,246 410 630 753 811 955

RECEITAS desvinculadas pela DRU 33,829 39,095 45,860 58,075 63,415 63,161

Fonte: STN
Nota: (1) Até 2007, em outras contribuições, está incluída a receita da CPMF
Organização: ANFIP e Fundação ANFIP

A DRU tem um perigoso foco sobre as contribuições sociais. Apenas em 2014, o mecanismo retirou da Seguridade 
Social R$ 63,1 bilhões. É dinheiro que poderia estar investido em Saúde, em Previdência, em Assistência Social. São 
recursos que deixaram de ser aplicados diretamente em benefícios sociais, incluindo o Seguro Desemprego e o Bolsa 
Família. A Desvinculação de Receitas da União penaliza a sociedade para permitir que o governo gaste como bem 
entender valores que deveriam ser da área social. Chega!

Senhor Parlamentar: A DRU retira recursos da Previdência Social, da Saúde, 
da Assistência Social, do Seguro Desemprego e do Bolsa Família.

Pelo respeito aos programas sociais, vote NÃO à prorrogação da DRU!

Associação Nacional dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil

www.anfip.org.br


