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ENUNCIADO ESTRATÉGICO APRESENTADO PELA 
CONSELHEIRA SONIA FLEURY AO CONSELHO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – CDES 
 
 
NÃO RENOVAÇÃO DA DRU EM 2007, SENDO OS RECURSOS RETORNADOS 
AO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL APLICADOS 
PRIORITARIAMENTE PARA ATINGIR AS SEGUINTES METAS: 
 

1- UNIVERSALIZAÇÃO DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E AMPLIAÇÃO DA 
LISTA DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS; 

2- AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO PSF – PROGRAMA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA – E DA PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO SEU 
FINANCIAMENTO; 

3- AUMENTO DA COBERTURA DO BPC – BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 
CONTINUADA – POR MEIO DA ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE 
ELEGIBILIDADE PARA PESSOAS COM RENDA FAMILIAR PER CAPITA DE 
ATÉ ½ SALÁRIO MÍNIMO E REDUÇÃO DA IDADE MÍNIMA PARA 60 ANOS. 

 
 
Justificativa: 
 
A Constituição de 1988 avançou em relação às formulações legais anteriores, ao 
garantir um conjunto de direitos sociais, expressos no Capítulo da Ordem Social, 
inovando ao consagrar o modelo de Seguridade Social, como “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” 
(Título VIII, Capítulo II, Seção I, art. 194). Para seu financiamento, a Carta de 1988 
consagrou um modelo solidário, assegurando aos benefícios sociais o status de 
direitos universais de cidadania. Os Constituintes preocuparam-se em reduzir a 
vulnerabilidade do sistema de seguridade social, cuja base de contribuição sobre a 
folha de salários havia se demonstrado pró-cíclica, inviabilizando as finanças 
previdenciárias nos momentos de crise econômica, quando a população mais 
demandas apresenta. Para tanto, foram diversificadas as fontes de financiamento, 
e a Constituição estabeleceu que “a seguridade social será financiada por toda a 
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos 
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do distrito Federal e dos 
Municípios, e das contribuições sociais: I – dos empregadores, incidente sobre a 
folha de salários, o faturamento e o lucro; II – dos trabalhadores;   III – sobre a 
receita de concursos de prognósticos”. (art. 195). 
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Em 1994, como parte do ajuste fiscal e do plano de combate à inflação foi 
promulgada Medida Provisória criando o Fundo de Estabilização Fiscal, por meio 
do qual o governo central era autorizado a retirar 20% de todos os impostos e 
contribuições federais, o que inclui o Orçamento da Seguridade Social. Este fundo, 
criado com os recursos orçamentários destinados constitucionalmente às áreas 
sociais (saúde, assistência, previdência e educação), meio ambiente e transporte, 
foi aprovado sob alegação de que era necessário maior flexibilidade no uso dos 
recursos públicos, a fim de que o governo pudesse enfrentar a situação de ajuste 
e não ter que se endividar para efetuar pagamentos obrigatórios. Previa-se uma 
vigência temporária, até dezembro de 1999. 
No entanto, estes prognósticos não ocorreram, pois tanto o governo central teve 
sua dívida aumentada de forma consistente, como resultado da política de juros 
altos praticada, quanto a retirada dos recursos constitucionais não foi provisória, 
frente a uma conjuntura crítica, tendo sido prorrogada por mais duas vezes (2000-
2003 e 2003-2007), agora sob o nome de DRU- Desvinculação das Receitas da 
União.  
 
 
No ano de 2007 acaba a vigência atual da DRU e ela não deverá ser 
renovada, pelas seguintes razões: 
 
- trata-se de um mecanismo perverso de drenagem de recursos destinados 
constitucionalmente à área social para outros fins. Só do Orçamento da 
Seguridade Social foram desviados em 2005, segundo dados do SIAFI e MPS o 
valor de R$ 32.129 bilhões. Este valor foi incorporado aos recursos de livre 
utilização pelo Tesouro, destinados ao pagamento de despesas financeiras e à 
produção do superávit; 
- o Brasil assumiu compromissos expressos nos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio que, para serem atingidos, necessitam que os recursos sociais sejam 
redirecionados para aqueles programas que visam atingir metas de melhoria da 
qualidade de vida da população; 
- as últimas avaliações realizadas sobre a redução das desigualdades no país 
demonstram a importância das políticas distributivas universais como saúde e 
educação na melhoria do acesso a bens públicos e das políticas de transferência 
de renda na melhoria da distribuição de renda;  
- as críticas à inclusão de benefícios assistenciais no Orçamento da Seguridade 
Social são improcedentes e carecendo de base jurídica. Com o voto do Ministro do 
Supremo Tribunal Federal Eros Grau sobre a pertinência da cobrança de 
contribuição previdenciária para os aposentados, reafirma-se o princípio 
constitucional de financiamento da seguridade por toda a sociedade e a garantia 
de benefícios para os quais tenha sido prevista fonte de custeio, ainda que não 
seja por meio de uma contribuição direta do beneficiário. Este é o caso do BPC, 
financiado com outras contribuições que não aquela que incide sobre a folha de 
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salários, além das contribuições sobre a folha que os próprios beneficiários e 
milhares de outros trabalhadores fizeram ao longo de sua vida ativa de trabalho 
formal (como estes trabalhadores, por sua trajetória de desemprego e trabalhos 
informais não alcançam a aposentadoria, tais contribuições são repassadas 
àqueles que se aposentam). 
- Existe uma falsa suposição de o governo já gasta muito com saúde.  Na realidade, o 
financiamento estagnou entre US$ 120 e 150 públicos per capita, o que representa um 
gasto de, na melhor das hipóteses, menos que R$1,00 por dia por habitante. Isto significa 
menos que do que o gasto público em países vizinhos como Chile, México, Argentina, 
Panamá, Costa Rica dentre outros, e menos que 10% em relação ao Canadá e aos 
países europeus. Enquanto nos países desenvolvidos, de todos os gastos com saúde, no 
mínimo 70% são de orçamentos públicos, no Brasil, quase 18 anos após a criação do 
SUS, permanecemos com apenas 45% dos orçamentos públicos nos gastos totais com 
saúde. - Na comparação internacional em relação ao PIB, nossos recursos públicos 
destinados à saúde significam 3,2%, correspondendo a patamares menores que os da 
Bolívia, Colômbia, África do Sul, Rússia, Venezuela, Uruguai, Argentina (5,12%), Cuba 
(6,25%), EEUU (6,2%), Japão, Inglaterra, Austrália, Portugal, Itália, Canadá, França, 
Alemanha (8,1%) (Dados da OMS-2002). - No tocante a participação das três esferas de 
governo no gasto público em saúde, a fonte federal caiu de 60,7% para 49,6% entre 1995 
e 2004, e as fontes estadual e municipal cresceram de 39,3% para 50,5%, nesse mesmo 
período. 

 
Por todas estas razões nos posicionamos contra qualquer medida que retire 
recursos das políticas sociais, em especial a DRU, e optamos por formular metas 
para aplicação dos recursos que retornarão ao Orçamento da Seguridade Social. 
 
Estas metas são:  
 

1- Universalização da atenção farmacêutica e ampliação da lista de 
medicamentos essenciais. 

2- Ampliação da cobertura do PSF – Programa da Saúde da Família – e da 
participação do Ministério da Saúde no seu financiamento.  

3- Aumento da cobertura do BPC – Benefício de Prestação Continuada – por 
meio da alteração do critério de elegibilidade para pessoas com renda 
familiar per capita de até ½ salário mínimo e idade mínima de 60 anos. 

 
 
Meta 1 – Atenção Farmacêutica Universal 
 
O governo dispõe de dois mecanismos para permitir o acesso da população aos 
medicamentos considerados essenciais: a lista de medicamentos essenciais 
RENAME, dispensados nas unidades do SUS e o subsídio de cerca de 90% do 
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valor dos medicamentos nas Farmácias Populares e rede varejista conveniada. No 
entanto, no último caso, apenas são fornecidos remédios para doenças crônicas 
como hipertensão e diabetes, por falta de recursos para ampliar esta lista e 
permitir a universalização do acesso a um conjunto maior de medicamentos. 
Com o envelhecimento da população brasileira a questão da compra de 
medicamentos é cada vez mais um problema, atormentado milhares de famílias 
que não têm os recursos necessários para provê-los. Assim, torna-se 
imprescindível aumentar o número de medicamentos que venham a aliviar os 
pacientes com doenças crônicas, incluindo osteoporoses, asma, colesterol e 
outros. 
A necessidade de fornecer os meios de prevenção da gravidez indesejada e evitar 
o crescente problema de saúde pública que é a gravidez de adolescentes requer a 
criação de mecanismos eficazes para dispensar pílulas e outros 
anticoncepcionais. 
 
 
Meta 2 – Ampliação da cobertura do Programa da Saúde da Família – PSF e 
da participação do Ministério da Saúde em seu financiamento. 
 
O Programa da Saúde da Família é um dos programas de atenção mais bem 
avaliados tendo seus resultados sido reconhecidos nacional e internacionalmente. 
Sua extensão é demanda por usuários e gestores dos sistemas locais de saúde, 
mas existe uma limitação financeira representada pela baixa participação do 
Ministério da Saúde no seu custeio, que está hoje em torno de 30%. 
Cálculos do Ministério da Saúde estimam que para chegarmos à universalização 
da coberta do PSF para os usuários do SUS (entre 70 a 75% da população total) é 
necessário termos entre 30 e 40 mil equipes e 230 mil agentes, cobrindo 130 
milhões de pessoas. Isto representaria um total de 8,2 bilhões por ano que seriam 
aplicados de acordo ao desempenho dos governos locais, segundo um conjunto 
de indicadores já elaborados pelo Ministério da Saúde. 
 
 
Meta 3 – Universalização do Benefício de Prestação Continuada – BPC, 
alterando os critérios para sua concessão. 
 
O BPC é um benefício social, no valor de um salário mínimo mensal, de caráter 
temporário, voltado para pessoas portadoras de deficiência com comprovada 
incapacidade para o trabalho e para a vida independente e para idosos acima de 
65 anos, cuja renda familiar seja inferior a ¼ do salário mínimo vigente.  
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Gerenciado  pela Previdência Social, o BPC é avaliado em conjunto com o MDAS 
e financiado com recursos do Orçamento da Seguridade Social. No final de 2005 o 
total de benefícios concedidos chegou a 2.277.365, representando um custo de 
R$ 7.523 bilhões.  
O crescimento da cobertura deveu-se à alteração do critério de concessão, que 
reduziu a idade mínima de 67 para 65 anos, idade que ainda é muito alta para 
pessoas que vivem na miséria.  
Para atingir uma contingente maior de usuários que necessitam deste benefício 
para mitigar sua condição de miséria, é necessário reduzir este limite de idade, 
passando a adotar a idade mínima de 60 anos, mais compatível com a expectativa 
de vida deste estrato sócio-econômico. 
Por outro lado, o maior limitador à ampliação da cobertura é o critério de renda 
mensal per capita de ¼  salário mínimo. Diferentemente de outros programas de 
transferência de renda como o Bolsa Família e de Erradicação do Trabalho 
Infantil-PETI que estabelecem o corte de renda em ½ salário mínimo per capita, o 
BPC tem um limite tão baixo que se torna incompatível com as metas de redução 
da pobreza. 


