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Mais de dez anos após a criação do órgão, o Plenário analisa o dispositivo de lei que o criou
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Ministra Cármen Lúcia: legislador cercou-se de cuidados ao tratar da PGFN — Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF
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Mais de dez anos depois da criação da Super-Receita, o Supremo Tribunal Federal (STF) analisa

a validade de dispositivo da Lei nº 11.457, de 2007, editada para reformular o órgão. A norma

concentrou toda dívida ativa da União sob responsabilidade da Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN).

Por ora, apenas a relatora, ministra Cármen Lúcia, votou, negando pedido apresentado pelo

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Os demais ministros da Corte

ainda irão votar.

A OAB questiona em ação direta de inconstitucionalidade (ADI 4068), distribuída em 2008, a

transferência da responsabilidade da cobrança de contribuições previdenciárias para a PGFN.

A sessão virtual de julgamento foi iniciada na sexta-feira e termina no dia 4 de agosto.

A dívida ativa era dividida entre o INSS (contribuições previdenciárias) e a Procuradoria-Geral

Federal (PGF), órgão da Advocacia-Geral da União (AGU). Hoje, tudo está concentrado na

PGFN, que desenvolveu uma série de ações para tentar recuperar os créditos da dívida ativa,

como a classificação de contribuintes e a recém-lançada transação fiscal.

Na ação, a OAB alega que a PGFN não tinha condições materiais e de recursos humanos para

dar conta de toda a dívida ativa - que era de R$ 401 bilhões em 2006, pouco antes de a ação

ser proposta, e hoje passa de R$ 1 trilhão. Ainda segundo a Ordem, na época, a procuradoria

possuía 1.352 procuradores, o que faria com que cada um fosse responsável por R$ 297

milhões.

Em seu voto, a relatora, ministra Cármen Lúcia, afirma que ao contrário do que a OAB alega, o

legislador não deixou de assegurar à PGFN condições mínimas de infraestrutura para facilitar

a absorção de suas novas atribuições e competências. A lei determinou a criação de mais

1.200 cargos na PGFN.

“O que se tem na Lei nº 11.457, de 2007, evidencia que o legislador, balizado pelos princípios

da razoabilidade e da eficiência na administração pública, cercou-se de cuidados ao tratar da

PGFN e da chamada fase dois da implementação da apelidada Super-Receita”, afirma a

ministra em seu voto.

Para a relatora, a norma busca a eficiência na administração tributária com a organização da

Receita Federal, passando a concentrar na PGFN o acompanhamento, a fiscalização e a

cobrança dos créditos de natureza previdenciária. Para isso, além de criar novos cargos de

procurador da Fazenda Nacional, a norma autorizou a instalação de 120 procuradorias

seccionais da Fazenda.



A relatora pondera, em seu voto, que já se passou mais de uma década desde a lei, foram

adotadas as providências previstas e não aconteceram as consequências negativas esperadas

pela OAB ao propor a ação. “É de se concluir ter havido erro de avaliação administrativa”,

afirma Cármen Lúcia.

Não cabe ao Poder Judiciário, diz, valorar o juízo de conveniência e oportunidade do

administrador, sobrepondo-se à gestão da administração pública sujeita ao Poder Executivo,

sob pena de inobservância ao princípio da separação de poderes.

De acordo com o advogado Breno de Paula, do escritório Arquilau de Paula Advogados

Associados, apesar do avanço “inegável” da organização da administração fazendária, o

dispositivo deveria ser declarado inconstitucional até que a PGFN passe a ter a estrutura

necessária para essa cobrança da dívida ativa. “As dificuldades operacionais se refletem na

baixa recuperação dos créditos”, afirma.

Conteúdo Publicitário por taboolaLinks patrocinados

LINK PATROCINADO

GAME OF GLAM

LINK PATROCINADO

TRAVELERMASTER

LINK PATROCINADO

LIFE INDIGO

LINK PATROCINADO

R$ 595 - QUINTOANDAR.COM.BR

LINK PATROCINADO

CASH ROADSTER

LINK PATROCINADO

FORGE OF EMPIRES - JOGO ONLINE GRÁTIS

A fortuna de Whindersson Nunes deixou sua família em lágrimas

As mulheres de Harry Potter 20 anos depois, veja fotos

Cléo Pires é clicada sem maquiagem aos 37 anos, e ela não está como você espera

Apto, 1 Quarto, Centro

José Mayer tem quase 71 anos, tente não sorrir ao vê-lo agora

O jogo mais viciante do ano!

Leia em Valor Investe

VALOR INVESTE

STF antecipa eleição de Fux para esta quinta-feira

https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://gameofglam.com/celebridades-e-suas-inacreditaveis-fortunas/?utm_source=taboola&utm_medium=editoraglobo-valoreconomico&utm_campaign=5179751&utm_term=A+fortuna+de+Whindersson+Nunes+deixou+sua+fam%C3%ADlia+em+l%C3%A1grimas&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F04eb9a1155ff8b7b831e65205a443d58.png
https://travelermaster.com/as-mulheres-mgicas-de-harry-potter/?utm_source=taboola-dx&utm_campaign=dx-br-d-trm-ladiept-260520-c38&utm_medium=tb4753253_1212302&utm_term=editoraglobo-valoreconomico&fpCode=
https://lifeindigo.com/trending/voce-ficara-chocado-com-a-aparencia-de-algumas-celebridades-sem-maquiagem/?utm_source=taboola&utm_medium=editoraglobo-valoreconomico&utm_campaign=4442565&utm_term=Cl%C3%A9o+Pires+%C3%A9+clicada+sem+maquiagem+aos+37+anos%2C+e+ela+n%C3%A3o+est%C3%A1+como+voc%C3%AA+espera&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F6192c0a06a2dbfba57cacd2cc781767f.jpg
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=18Z140Dju1WpF6PiD-7UJdGYxrTbpz4n5Bs9Gt02PBEibbLkjm2OUimrBZAKZn1T99znmWe3N9ym71HY4UVfCVIsw2CQaUMSWRbNig1fi4J4fj4ZMYHL9BidBSQ5XLdCD_5kV2u0APgUQGahJ-wA7ltrYx5nDulRjReOL7YOvj9aqAat858RTAf3OUVcQCu5Ajn_WQxPvK893SMOXSGfD6Cuu1z-3cf_0OoEYmN7ULhUvqy_mOuR0123GwyRy7IB7HU_CD5gtSpUmW7oR6_oOiJWPa0Cq9CKLT0MZZlt_5Gr9lW-7IQJRK5lMnpu_6tmz72yvOdQZcrxmmMBkZtMncXYPn_biI27DbcLcYtCGTOBoiZ3QjfD4lYWhkQY_R3r4K0IdcbwudyD7hI0wwb5ShhT1FgjeBciWwM4SrFPd05WOkD9&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.quintoandar.com.br%2Fimovel%2F892956039%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3DD.ACQ.Rent.01.RMSP&tblci=GiCsJ0jd3qszIl8cYRReGMKUCqxzjXuPg64CTUARl2fXTiDQ_D4#tblciGiCsJ0jd3qszIl8cYRReGMKUCqxzjXuPg64CTUARl2fXTiDQ_D4
http://cashroadster.com/trending/famosos-continuam-vivos-desfrutando-vida-maximo?utm_source=taboola&utm_medium=editoraglobo-valoreconomico&utm_campaign=3603895&utm_term=Jos%C3%A9+Mayer+tem+quase+71+anos%2C+tente+n%C3%A3o+sorrir+ao+v%C3%AA-lo+agora&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F43cc8c8094e6865da45177f9fc63f811.png
https://om.forgeofempires.com/foe/br/?ref=tab_br_br_new&&external_param=161269353&pid=editoraglobo-valoreconomico&bid=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fdb1cb7a38f9900fdad496cbf9b2b7743.jpg&tblci=GiCsJ0jd3qszIl8cYRReGMKUCqxzjXuPg64CTUARl2fXTiDJqD8#tblciGiCsJ0jd3qszIl8cYRReGMKUCqxzjXuPg64CTUARl2fXTiDJqD8
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/06/25/stf-antecipa-eleio-de-fux-para-esta-quinta-feira.ghtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange&tblci=GiCsJ0jd3qszIl8cYRReGMKUCqxzjXuPg64CTUARl2fXTiCArUo#tblciGiCsJ0jd3qszIl8cYRReGMKUCqxzjXuPg64CTUARl2fXTiCArUo

