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AVISOS,
ATAS E
EDITAIS

Governo quer usar WhatsApp e
Facebook para cobrar devedores
A estratégia tem o objetivo de elevar a recuperação de recursos
que entraram na Dívida Ativa da União -hoje em R$ 2 trilhões

zer a notificação dos deve-
dores. “Todos os mecanis-
mos que as empresas pri-
vadas utilizam para cobrar
débitos, a PGFN vai passar
a usar também”, disse à re-
portagem o procurador-ge-
ral adjunto de gestão daDí-
vida Ativa da União, Cris-
tiano Neuenschwander. O
projeto de lei, que terá que
ser votado no Congresso,
autoriza o órgão a contratar
serviços digitais para a co-
brança por meio de aplica-
tivos comoWhatsapp e Fa-
cebook, alémdecall center.
A proposta trará detalhes

do modelo contratual a ser
usado nesses casos. Hoje,
há umapermissão genérica
na legislação para que se-
jam feitas ligações ou en-
viadas mensagens pelo go-
verno, mas a falta de de-
talhamento na lei impede
que as ações sejam coloca-
dasemprática.
No estoque de R$ 2 tri-

lhõesdedívidas comaUni-
ão, os débitos com a Pre-
vidência somam R$ 491 bi-
lhões. O restante é de ou-

tros tributos e FGTS (Fun-
do de Garantia do Tem-
po de Serviço). A ideia do
governo é que as cobran-
ças digitais possamser usa-
das para todos esses ti-
pos de dívidas. “O devedor
já pode tentar parcelar ali,
pormeiodigital. Já se apre-
senta para ele uma possibi-
lidade de resolver, encami-
nha para ele uma guia para
ele pagar”, explicou Neu-
enschwander.

GOLPES
O governo afirma que a

cobrança cumprirá proto-
colos de segurança para
evitarquecontribuintes se-
jam vítimas de golpes ou
fraudes, como cobranças
falsas. De acordo com a
PGFN, será adotado rígi-
do controle, com validação
dos pagamentos no sistema
internodoórgão.
A cobrança por email,

feita a devedores que se
cadastram previamente na
plataforma do governo,
será mantida. O modelo
também obedece exigên-

IMPOSTOS
FOLHAPRESS

Ogoverno vai pe-
dir ao Congresso
autorização para
usar aplicativos

de mensagens, redes soci-
ais e call center para co-
brar devedores. A estraté-
gia tem o objetivo de ele-
var a recuperaçãode recur-
sos que entraramnaDívida
Ativa daUnião -hoje emR$
2 trilhões.
O projeto de lei, que inte-

gra o pacote de reforma da
Previdência, deve ser envi-
ado à Câmara até o come-
ço da próxima semana. Ao
abrir o canal de comunica-
ção digital com os devedo-
res, o governo espera redu-
zir os custos de cobrança
das dívidas e permitir que
eles regularizem seus débi-
tos o quanto antes, o que
reduza incidênciade juros.
Atualmente, a PGFN

(Procuradoria-Geral da Fa-
zendaNacional), órgão res-
ponsável pelas cobranças,
usa emails e cartas para fa-

cias de segurança. A equi-
pe econômica deve divul-
gar apenas após a apresen-
tação do projeto de lei a es-
timativadeeconomiaespe-
rada com a medida e pre-
visão de recuperação de dí-
vidas. As medidas para au-
mentar a arrecadação de
dívidas integram a estraté-
gia da equipe econômica
para tentar neutralizar dis-
cursos contrários à refor-
madaPrevidência.

OUTRAS MEDIDAS

O mesmo projeto de lei que
será apresentado na próxima
semana também trará outras
medidas para fortalecer a
recuperação dos débitos.

Uma delas vai autorizar
que o governo conceda
descontos para o pagamento
de dívidas pendentes há mais
de 10 anos, consideradas
de difícil recuperação ou
irrecuperáveis.
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