
 

  
 

 
 

                                       Brasília, 04 de agosto de 2005. 

  

  

Assunto: Subsídios para o exame da  adequação 
orçamentária e financeira da MP nº 258, de 21.07.2005,
que “dispõe sobre a Administração Tributária Federal e dá 
outras providências”. 

Interessado: Comissão Mista do Congresso Nacional 
encarregada de emitir parecer sobre a referida MP. 

 
1. Da Medida Provisória 

  

O Poder Executivo, por meio da Mensagem nº......./2005 – CN, de............ (nº ...., de ....05, 
na origem), enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória (MP n.º 258, de 21.07.05, que
“dispõe sobre a Administração Tributária Federal e dá outras providências”. 

 Segundo a Exposição de Motivos EM Interministerial nº 00094 – MF/MPS/MPOG/AGU, de
22.07.05, ao Presidente da da República, a referida MP  tem por objetivo: 

“... reorganizar a administração tributária da União, hoje a cargo da Secretaria da Receita 
Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgãos do Ministério da Fazenda, e da
Secretaria da Receita Previdenciária, órgão do Ministério da Previdência Social...”. 

O objetivo central da medida, segundo a EM, é a unificar as atividades de administração tributária 
e aduaneira da União, com vistas a uma utilização racional e otimizada dos recursos humanos.
Atualmente, há uma duplicação de estruturas administrativas para fiscalizar e arrecadar os tributos e
contribuições federais, uma no Ministério da Fazenda e outra no Ministério da Previdência Social, com 
prejuízo para o alcance de maior eficiência na condução das atribuições constitucionais desses órgãos. 

Com isso, a administração tributária e aduaneira passa a ser centralizada no Ministério da 
Fazenda, com a transformação da Secretaria da Receita Federal (SRF) em Receita Federal do Brasil
(RFB), incorporando a esta última, além das atribuições da SRF, as competências do Ministério da 
Previdência Social para arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições 
sociais por ele até então administradas. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por seu turno, 
passa a ter a atribuição de exercer a atividade jurídica de consultoria, representação judicial e 
extrajudicial dos tributos e das contribuições de competência da União. 



Os recursos humanos, técnicos e patrimonial, bem como as obrigações, serão transferidos do 
INSS e do Ministério da Previdência Social para o Ministério da Fazenda, aí incluídos os  cargos em 
comissões e funções gratificadas relativos às atividades que são objetos de transferência  por esta MP. 

Contudo, há na referida proposição, duas medidas que levarão ao aumento com despesa de 
pessoal. 

A primeira, cria 1.200 novos cargos de Procurador da Fazenda Nacional e 120 unidades
seccionais no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para atender o volume de serviço a 
cargo desse órgão, agora, aumentado pelas novas atribuições que lhe advirão com a reorganização ora 
proposta, conforme consta dos artigos 17 e 18 da MP. São criados, no âmbito dessas Procuradorias-
Seccionais, sessenta DAS 2 e sessenta DAS 1. 

A segunda, contida nos artigos 25 e 26 do mesmo ato, consiste na criação na RFB de cinco 
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e de sessenta Turmas de Julgamento, com os 
respectivos cargos necessários à sua estruturação. São institutos de deliberação interna e natureza 
colegiada, com competência para o julgamento do processo de exigência de tributos e contribuições 
administrados por aquele órgão. São criados, no âmbito desses institutos, cinco DAS 3 e cinqüenta e 
cinco DAS 2. 

A MP determina, ainda, que os cargos em comissão referidos serão providos gradativamente, na 
medida das necessidades do serviço e da disponibilidade de recursos orçamentários, em consonância 
com o disposto no art. 169, § 1º, da Constituição. 

  

2. Das Disposições Legais sobre a Adequação Orçamentária e Financeira 

  

O § 1º do art. 16 da Lei Complementar N.º 101/2000 (LRF) estabeleceu conceitos sobre
adequação financeira e orçamentária, que pressupõe a compatibilidade da despesa com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias e a existência de créditos suficientes para a
sua realização.  

O art. 17, dessa mesma lei, trata das despesas obrigatórias de caráter continuado, assim
consideradas as despesas correntes que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução, 
por um período superior a dois anos, exigindo-se dos atos que aumentarem ou criarem tais
despesas: 

a) a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua 
vigência e nos dois seguintes; 

b) a demonstração da origem dos recursos para o seu custeio; e 

c) a comprovação de que a despesa não afetará as metas de resultados fiscais previstas 
em anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, devendo seus efeitos financeiros, 
nos períodos subseqüentes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou
pela redução permanente de despesa. 
  
  

3. Do Financiamento do Aumento dos Gastos com a nova Estrutura 
  
            Conforme apontado, com a criação da RFB, os recursos humanos e materiais antes à disposição 
da antiga SRF, do INSS e Ministério da Previdência Social, foram transferidos para o novo órgão que 
terá a atribuição de administrar todos os tributos e contribuições sociais da União. 

Segundo a EM da referida Medida Provisória, a proposta está em conformidade com a Lei 

Orçamentária Anual, pois haverá transferência de recursos humanos
[1]

e materiais, inclusive cargos em 
comissão e funções gratificadas, relativos às atribuições do INSS e Ministério da Previdência Social 



transferidos para a RFB e para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.  
Contudo, juntamente com a mudança institucional, são criados na RFB cinco Delegacias da 

Receita Federal do Brasil de Julgamento e sessenta Turmas de Julgamento e, na Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, são criados 1.200 novos cargos de Procurador da Fazenda Nacional e 120 unidades
seccionais, ambas com os respectivos cargos necessários à sua nova estruturação. 

Esse aumento de gastos, contudo, será efetuado de forma gradativa, não devendo impactar o 
resultado fiscal do presente exercício. Para os exercícios posteriores, os acréscimos esperados serão 
incorporados ao Projeto de Lei Orçamentária, observados a lei de diretrizes orçamentárias, as 
disponibilidades de recursos orçamentários e o limite de gastos com pessoal.  

Em conclusão, tendo em vista o exposto, pode ser aceito que a referida MP está adequada do 
ponto de vista orçamentário-financeiro. 

  
  

  
  
 

  
José Rui Gonçalves Rosa 
Consultor de Orçamentos 

 

 
  
  

 

[1]
 Como a MP não informa se haverá mudança na remuneração com a nova carreira, supõe-se que os valores atuais sejam mantidos. 

 

    


