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RESUMO 

 

Objetivo: O presente estudo tem como objetivo compreender a relação existente entre a 

responsividade e a perspectiva da dialogicidade, isto é, de que forma o diálogo resulta em 

responsividade na atuação do servidor público. A análise empírica central concentra-se nos 

dados relativos aos atendimentos realizados no decorrer do ano de 2018, constantes do Sistema 

de Cadastro de Acompanhamento de Requerimento - SICAR da PGFN, com o fito de 

depreender de que maneira a atuação dialógica dos agentes públicos pode contribuir para a 

dimensão da responsividade na ação estatal. 

Metodologia: A pesquisa é qualitativa e utiliza duas metodologias para análise dos dados. Na 

primeira etapa foi utilizada a análise de conteúdo, que apontou para comportamentos positiva 

ou negativamente afetos à preocupação com a geração de impacto, a resolutividade substantiva 

e a transcendência ao tecnicismo, como componentes observáveis de uma atuação estatal 

responsiva, pautada no diálogo. Para o desenrolar da segunda etapa de análise utilizou-se de 

amostragem teórica não aleatória e a ela aplicou-se a metodologia do estudo de casos, 

comparando 11 (onze) casos entre si, a partir de dimensões previamente definidas e percebidas 

na primeira etapa do estudo.  

Resultados: Os dados permitem inferir que a dialogicidade é pressuposto da geração de 

mudança substantiva, aqui entendida como transformação da realidade do cidadão que, por sua 

vez gera responsividade.  

Limitações: Não foi possível acessar o cidadão requerente, no âmbito dos casos analisados, o 

que fez com que o estudo se baseasse apenas em dados secundários. 

Contribuições práticas: A utilidade de revisitar o conceito de responsividade para 

compreendê-lo à luz da perspectiva dialógica vai além de aumentar a clareza na comunicação 

e induzir reflexões, avança também para, a partir do contexto fático onde o conceito é aplicável, 

contribuir para o desenvolvimento futuro de um modelo com base empírica. 

Contribuições sociais: Ao confirmar que o diálogo é pressuposto da responsividade, o estudo 

pode mobilizar os administradores a refletirem sobre a sua própria atuação e entregar à 

sociedade serviços que melhor respondam às necessidades e expectativas dos cidadãos. 

Originalidade: Este é o primeiro estudo que visa compreender a responsividade a partir da 

perspectiva da dialogicidade, no âmbito de atuação do procurador da fazenda Nacional como 

prestador de serviços estatais afetos à administração tributária. 

Palavras-chave: Responsividade. Dialogicidade. Diálogo. Transformação. Estado. Cidadão. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo original.  



 

ABSTRACT 

 

Purpose: This study aims to understand the relationship between responsiveness 

and the perspective of dialogicity, that is, how dialogue results in responsiveness in the 

performance of public servants. The central empirical analysis focuses on the data related to the 

public attendance provided during 2018. These data were withdrawn from the PGFN 

Application Monitoring System - SICAR, in order to understand how the performance of public 

agents can become more responsive towards society. 

Methodology: The research is qualitative and uses two methodologies for data analysis. At the 

first stage content analysis was used, which pointed to positive or negative behaviors relative 

to the concern with the change’s generation, substantive resolvability and the transcendence of 

technicality, as observable components of a responsive state action based on dialogue. To 

conduct the second stage of analysis we used non-random theoretical sampling and the case 

study methodology was applied to it, comparing 11 (eleven) cases to each other, from 

previously defined and perceived dimensions in the first stage of the study. 

Findings: The data allows us to infer that dialogicity is a prerequisite for generating 

substantives changes, here understood as a transformation of the citizen's reality, who in turn 

generates responsiveness. 

Research limitations: It was not possible to access the requesting citizen, within the scope of 

the analyzed cases, which limited the study to the use of secondary data. 

Practical contributions: The usefulness of revisiting the concept of responsiveness to 

understand it in light of the dialogical perspective goes beyond increasing clarity in 

communication and inducing reflections, it also moves towards, from the factual context where 

the concept is applicable, contributing to the future development of an empirically based model. 

Social contributions: By confirming that dialogue is a prerequisite for responsiveness, the 

study may mobilize administrators to reflect on their own performance and deliver services to 

society that best respond to the needs and expectations of citizens. 

Originality: This is the first study that aims to understand responsiveness from the perspective 

of dialogicity, within the scope of the attorney of the National Treasury as a provider of state 

services related to tax administration. 

Keywords: Responsiveness. Dialogicity. Dialogue. Changes. State. Citizen. 

Article category: Master's Dissertation / Original article. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A pesquisa está inserida no âmbito da Administração Pública, mais especificamente na 

relação da Administração com seu público e nos motivos pelos quais ela vivencia a denominada 

crise de legitimidade (DENHARDT, 2012). 

Interessa-se pela administração democrática e, portanto, pela relação entre a política e a 

administração, que outrora foram separadas por Wilson (1887) buscando-se dar maior 

eficiência e racionalidade à administração. 

A partir da dicotomia existente entre administração e política, a Administração Pública 

foi perdendo a perspectiva da sociedade e, reforçada teoricamente pelo positivismo e sua 

racionalidade instrumental, passou a valorizar cada vez mais os aspectos técnicos da gestão, 

ensimesmando-se e deixando de se submeter à sociedade e a sua racionalidade substantiva 

(TENÓRIO, 2016). 

A relevância da relação entre política e administração passa pela análise da razão de ser 

das organizações públicas na sociedade democrática, bem como em saber se haveria diferença 

entre a Administração Pública em uma sociedade democrática e a Administração Pública na 

sociedade autoritária (DENHARDT, 2012). 

O campo de pesquisa é o servidor público federal, especialmente aquele classificado 

como servidor de alto padrão, que integra carreiras consideradas de Estado, nos termos do Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995).  

O estudo dedica-se à atividade que traduza a relação desse servidor com o seu público 

e que permita identificar a presença ou ausência de accountability nessa relação, mais 

especificamente a dimensão da accountability conhecida como responsividade.  

Interessa o estudo das relações. Em especial a relação do servidor público com o cidadão 

e, em última análise, com a sociedade, que termina sendo crítica para entender a própria 

condição humana, já que muito da nossa humanidade se constitui a partir do outro e das relações 

com ele estabelecidas (DENHARDT, 2012). 

A compreensão de tais relações toca à questão da emancipação do indivíduo, no sentido 

da sua capacidade em se apropriar do que faz e do por que o faz com e para as pessoas, de modo 

a minorar a possibilidade de prejuízo inconsciente ao outro, ou de legitimação desse prejuízo 
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por ordens superiores, evitando a tendência à conformidade e ao mal administrativo em grupos 

e organizações (ADAMS; BALFOUR, 2009).  

A presente pesquisa limita-se a analisar a atuação do procurador da Fazenda Nacional 

(PFN) no atendimento ao cidadão, pessoa física, e compreender de que forma a referida atuação 

vem sendo mais ou menos responsiva. 

 

1.2  O PROBLEMA 

 

A questão da administração democrática pode estar relacionada com a postura do 

servidor perante seu público, mas não apenas. Entende-se importante investigar também o 

habitus desse servidor público em relação a sua intersubjetividade, entendida como a 

capacidade de compreensão mútua para que a dialogicidade se estabeleça (CANÇADO, 2011). 

A investigação buscou verificar a presença da responsividade do servidor público de 

alto padrão perante seu público sob uma perspectiva crítica, isto é, como a prestação estatal é 

entregue quando o servidor consegue estabelecer um diálogo com o seu público?   

A partir dos comportamentos observados no servidor público de alto padrão, no bojo de 

sua relação com o público a que serve, busca-se autenticar empiricamente o conceito de 

responsividade que transcenda ao tecnicismo e passe pela perspectiva dialógica. 

Pergunta-se, portanto, de que maneira a atuação dialógica dos agentes públicos pode 

contribuir para a dimensão da responsividade na ação estatal?  

O argumento de que os servidores públicos de alto padrão, em regra, não interagem com 

o público é parcialmente verdadeiro. Carreiras no âmbito do poder executivo federal, como as 

de defensor público, procurador da Fazenda Nacional, as afetas à fiscalização em geral, como 

as de analista e auditor da Receita Federal do Brasil, auditor fiscal do trabalho, fiscal federal 

agropecuário, fiscal de vigilância sanitária, fiscal ambiental, caracterizam-se pelo alto padrão 

de seus membros, em cujas atribuições está a interface direta com o cidadão, o que demonstra 

a utilidade da pesquisa. 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

Busca-se compreender a relação existente entre a responsividade e perspectiva da 

dialogicidade, ou seja, entender de que forma o diálogo contribui para a responsividade, na 

atuação do servidor público. 



14 

 

Na esteira de Powell (2004), para quem responsividade é a habilidade da democracia de 

transformar as preferências dos cidadãos em políticas, considerou-se que o agir administrativo 

responsivo, no dia a dia da prestação de serviços aos cidadãos, fortalece a democracia. 

Ao entender que a responsividade pressupõe a “emissão prévia de mensagens dos 

cidadãos” (MANIN; PRZERWORSKI; STOKES, 1999, p. 9), avançou-se para a lógica do 

diálogo, porquanto inútil, para o incremento da responsividade, a mensagem do cidadão que 

não ecoa ativamente no Estado. 

A partir desse problema de pesquisa, avaliou-se a relação Estado-Sociedade, dada a 

partir do atendimento feito pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ao cidadão 

contribuinte. 

O desenvolvimento da pesquisa visa entender a transformação gerada pela ação do 

servidor público que imprime a lógica dialógica nas respostas que oferece à sociedade. O estudo 

se dedica à análise da atuação do servidor público integrante de carreira de Estado em âmbito 

federal, qual seja, o procurador da Fazenda Nacional (PFN).  

Para se chegar ao objetivo geral ora exposto, observou-se os comportamentos do PFN 

registrados durante o atendimento às demandas concretas, formuladas pelo cidadão, perante o 

serviço de atendimento da PGFN. 

Também foi observada a intersubjetividade desses servidores públicos em relação às 

demandas do seu público. 

A intersubjetividade pressupõe o desenvolvimento de uma relação essencial entre 

emissor e receptor, um “encontro no qual a reciprocidade ocorre em um espaço comunitário 

(dialógico)” (TENÓRIO, 2016, p.107). 

A dialogicidade pressupõe o reconhecimento da alteridade, de modo a se construir uma 

relação Eu – Tu (um com o outro), ao invés da relação utilitária do tipo Eu - Isso (um ao lado 

do outro), que externa um diálogo técnico, movido unicamente pela necessidade de um 

entendimento objetivo (TENÓRIO, 2016). 

Partindo desse contexto, a pesquisa visa perceber como o diálogo influencia o agir 

responsivo do servidor público.  Como consequência, depreender qual o papel do diálogo na 

prestação estatal demandada diuturnamente pelo cidadão e como a atuação do servidor público 

vem traduzindo a dialogicidade no trato com a sociedade.  
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1.4  DELIMITAÇÃO DO ESTUDO  

 

Não se pretende avaliar a accountability do PFN em todas as suas áreas de atuação, mas 

especificamente estudar a relação entre responsividade e diálogo, no âmbito do atendimento 

direto ao cidadão.  

Ainda assim o rol de serviços prestados à pessoa física analisados não foi exaustivo, 

mas adstrito a determinados serviços que foram considerados relevantes para a avaliação. 

Não é objeto dessa pesquisa revelar os impulsos endógenos que levam ou inibem o 

servidor a agir, permeado pela racionalidade instrumental ou substantiva, nem se pretende 

analisar todos os fatores humanos e ambientais que contribuiriam para um contexto responsivo. 

O olhar da pesquisa dirige-se à responsividade sob a perspectiva dialógica, buscando 

estudar o papel do diálogo na atuação responsiva do agente público. 

 

1.5  JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

A relevância do tema para a academia reside no fato de que o distanciamento entre 

Administração Pública e sociedade vem acarretando perda de sentido, que resulta em uma crise 

de legitimidade da Administração Pública, na qual o interesse público termina se afastando dos 

interesses do Estado e os administradores públicos perdem o seu envolvimento com o cidadão 

e com a governança democrática. (DENHARDT, 2012). 

A identificação desse distanciamento Sociedade-Estado em um órgão público da 

Administração federal pode jogar luz sobre o problema e mobilizar os agentes públicos para o 

seu enfrentamento. 

Lipsky (2019), a despeito de adotar uma perspectiva funcionalista, da qual não se parte 

neste trabalho, faz um alerta importante: 

Os burocratas de nível de rua têm um impacto considerável na vida das pessoas. Esse 

impacto pode ser de vários tipos. Eles introduzem aos cidadãos as possíveis 

expectativas a respeito de serviços públicos e seu lugar na comunidade política. Eles 

determinam a elegibilidade dos cidadãos a respeito de benefícios e sanções 

governamentais. Eles supervisionam o tratamento (o serviço) que os cidadãos 

recebem nesses programas. Assim, os burocratas de nível de rua, implicitamente, 

medeiam a relação constitucional entre cidadãos e o Estado. Em suma, eles detêm as 

chaves para uma dimensão de cidadania (LIPSKY, 2019, p. 40) 

 

Baseada na ideia de utilidade de Gerring (1999), revisitar o conceito de responsividade 

para compreendê-lo à luz da perspectiva dialógica vai além de aumentar a clareza na 

comunicação e induzir reflexões, avança também para, a partir do contexto fático onde o 
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conceito é aplicável, contribuir para o desenvolvimento futuro de um modelo com base 

empírica. (GOERTZ, 2006). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo dedica-se a uma revisão da literatura na qual se funda o problema de 

pesquisa, com o fito de abordar assuntos relevantes afetos ao tema, a saber: a crise da 

Administração Pública;  a noção de  racionalidade,  accountability, em especial a dimensão da 

responsividade; dialogiciadade; a crítica trazida pela teoria da ação comunicativa e o papel da 

Administração Pública na democratização das relações sociais, o limite da reserva do possível.  

 

2.1  A CRISE DE LEGITIMIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Os atores do campo administrativo, sejam administradores públicos ou a sociedade, 

necessitam da teoria a fim de legitimar suas ações, ora para uma orientação instrumentalmente 

eficaz, ora para agir de forma moralmente segura. 

O que se vivencia atualmente é uma incapacidade da base teórica afeta à Administração 

Pública em corresponder a essas necessidades do campo (DENHARDT, 2012). 

Essa incapacidade teórica se dá tanto por que a alegoria da jaula de aço, utilizada por 

Weber (2004) parece ter se tornado realidade, fazendo dos indivíduos prisioneiros da lógica 

impessoal do sistema, quanto pela exclusão da administração da esfera da política, em busca da 

eficiência.  

A Administração Pública teve seu papel reduzido ao encontro dos meios mais eficientes 

para os fins politicamente dados. 

A crise de legitimidade da Administração Pública parece estar associada à sua não 

submissão à sociedade. (TENÓRIO, 2016). 

Este aspecto é relevante quando se assume, enquanto sociedade, que nos constituímos 

como república na qual “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente”, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil 

(BRASIL, 1988, Art. 1º, p.ú.). 

A crise de legitimidade pode vir a ser minimizada a partir do momento em que o Estado, 

por intermédio de seus agentes, passe a incorporar a construção de civismo comunitário como 

elemento do seu trabalho, isso gera a sinergia destacada por Evans (1997) como fator 

importante para a produção de capital social. 

Para Fukuyama (2001, p. 7, tradução nossa), capital social “é uma norma informal 

instanciada que promove a cooperação entre os indivíduos”. O autor enfatiza a necessidade de 
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se praticar os valores universalizantes nas relações, o que representa um epifenômeno do capital 

social. 

Confiança é fator determinante para a geração de capital social (FUKUYAMA, 2001), 

mas o que se deseja com o estudo é compreender a interação do Estado com o cidadão que seja 

capaz de contribuir para minimizar a crise de legitimidade das instituições e gerar capital social. 

 

2.2  A NOÇÃO DE RACIONALIDADE 

 

O conceito de ciência está ligado ao estudo sistemático de fenômenos empíricos e o 

acervo de conhecimentos expressos em teorias daí resultantes. Em assim sendo, a ciência é 

nutrida por teorias. 

Teoria é o estudo lógico de proposições sobre parte da realidade. Pode-se observar o 

sincretismo de “n” teorias para se chegar a uma racionalidade, sendo que a racionalidade nada 

mais é do que uma articulação de conceitos ou categorias que representam um mundo objetivo. 

O sujeito humano cria mecanismos para alcançar, ou justificar suas intenções. Tais 

mecanismos de justificação de pensamentos, palavras e ações podem ser denominados de 

racionalidades. 

No dizer de Ramos (1989, p. 23), “a razão é o conceito básico de qualquer ciência da 

sociedade e das organizações. Ela prescreve como os seres humanos deveriam ordenar a sua 

vida pessoa e social”. 

Nesse contexto, a presente pesquisa visa, baseada realidade social, colaborar para uma 

teoria a partir da busca de seus elementos formadores, sendo de seu interesse, por consequência, 

a compreensão das racionalidades justificadoras desses elementos, suas interações e 

contradições inerentes. 

Daí advém a tensão existente entre as racionalidades instrumental e substantiva, típica 

das teorias que questionam para que finalidade as racionalidades vêm contribuindo.  

A ação humana ora está baseada em intenções funcionais, calcadas na lógica que avalia 

meios para se alcançar determinados fins, típica da racionalidade instrumental, ou se funda em 

valores dos quais os seres estão imbuídos a partir de sua personalidade, cultura e da sociedade 

que integram, representativos da racionalidade substantiva. 

Esse pêndulo que oscila entre a racionalidade instrumental e a racionalidade substantiva 

é bem explicado por Tenório (2016): 

A racionalidade instrumental ou funcional é o processo organizacional que visa a 

alcançar objetivos prefixados, ou seja é uma razão com relação a fins na qual vai 

predominar a instrumentalização da ação social dentro das organizações, predomínio 
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este centralizado na formação mecanicista das relações sociais em que a divisão do 

trabalho é um imperativo categórico, por meio do qual se procura justificar a prática 

administrativa dentro dos sistemas sociais organizados. Por sua vez, a racionalidade 

substantiva é a percepção individual-racional da interação de fatos em determinado 

momento. O que significa reforçar que o ator social no interior das organizações 

(administradores e administrados) deveria desenvolver suas relações de forma a 

produzir segundo a sua maneira particular e perceber a ação racional com relação a 

fins. Isso no entanto não ocorre devido a razões que só a razão funcional procura 

explicar. (TENÓRIO, 2016, p. 35) 

 

 

Sob a mesma perspectiva crítica adverte Ramos (1989): 

A teoria corrente da organização dá um cunho normativo geral ao desenho implícito 

da racionalidade funcional. Admitido como legítima a ilimitada intrusão do sistema 

de mercado na vida humana, a teoria da organização atual é, portanto, teoricamente 

incapaz de oferecer diretrizes para a criação de espaços sociais em que os indivíduos 

possam participar de relações interpessoais verdadeiramente autogratificantes. A 

racionalidade substantiva sustenta que o lugar adequado á razão é a psique humana. 

Nessa conformidade, a psique humana deve ser considerada o ponto de referência para 

a ordenação da vida social, tanto quanto para a conceituação da ciência social em 

geral, da qual o estudo sistemático da organização constitui domínio particular. 

(RAMOS, 1989, p. 23) 

 

A pesquisa tem como pano de fundo o estudo dessa tensão entre a racionalidade 

instrumental e a racionalidade substantiva. Está interessada em autenticar, a partir da 

observação do dia a dia das interações dadas entre o cidadão e o agente público, de que modo 

seria possível encontrar a síntese e qual o papel da dialogicidade neste processo. 

Por outro lado, enquanto estruturado a partir da epistemologia crítica, o estudo também 

não se furta a mostrar as contradições por ventura encontradas ao longo do trabalho.  

 

2.3 ACCOUNTABILITY E AS SUAS DIMENSÕES  

 

Chega-se, portanto, à noção de accountability, vista por Campos (1990, p. 33) “como 

uma questão de democracia. Quanto mais avançado o estágio democrático, maior o interesse 

pela accountability”.  

A autora coloca a accountability como uma questão de democracia porque somente 

aquele que tem o poder poderia declarar a responsabilidade objetiva – que não vem de dentro – 

do servidor público. 

Todavia, alerta que a - partir da equivocada dicotomia entre política e administração - a 

accountability restou reduzida aos mecanismos burocráticos de controle que, embora 

importantes, não bastam para que o servidor público sirva à sociedade. 

Filgueiras (2011, p. 88), também relaciona accountability à democracia, mas foge ao 

lugar comum e por intermédio de sua política da publicidade, mais consistente do que a mera 
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transparência, defende um “princípio de autoridade democrática que obrigue o Estado e seus 

agentes a se tornarem responsáveis diante dos cidadãos”. 

De uma perspectiva republicana, o conceito de accountability está relacionado a um 

processo de crítica da política e a uma reciprocidade discursiva entre governantes e 

cidadãos comprometidos com os bens públicos. O problema não se refere apenas a 

uma concepção centrada no Estado, mas em sociedades inteiras. Envolve a 

responsabilidade de agentes políticos e cidadãos, e o compromisso com concepções 

de boa vida (FILGUEIRAS, 2011, p. 90). 

 

Koppell (2005) coloca a accountability como essencial para a Administração Pública, 

embora ainda haja discussões acerca de seu significado. O autor nos apresenta as cinco 

dimensões desse conceito, associando cada uma delas a determinadas perguntas chaves, 

conforme figura a seguir: 

 

Figura 1 - Dimensões de accountability 
Fonte: Koppell, 2005, p. 96. 

 

A essa investigação interessou particularmente a responsividade – responsiveness – isto, 

é, de que forma as pessoas que integram a organização, atendem às demandas substantivas, às 

expectativas e às necessidades de seu público. 

Importante pontuar que aqui se está com Campos (1990), no sentido de que, o 

comportamento responsivo (que responde às demandas) e responsável (que obedece às normas) 

do servidor público é visto como decorrência do comportamento do cidadão. Cidadãos 

organizados e conscientes de seu papel na sociedade alicerçam a accountability.  

Denhardt (2012), resgata Harmon (1981) para tratar da necessidade de reformulação da 

responsabilidade administrativa, ou seja, no cuidado que se deve ter para não reduzir o conceito 

de accountability. Harmon (1981) entende que a responsabilidade pessoal pressupõe a 

capacidade dos agentes em arcar com a carga moral de suas ações ao invés de transferir a culpa 

para padrões externos de correção.  
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Dessa forma, as obrigações morais não devem estar colocadas em algum lugar fora do 

indivíduo e lhe serem cobradas por meio de restrições. As expectativas sociais devem orientar 

a responsabilidade pessoal do servidor público e não o contrário. 

Pogrebinschi e Ventura (2017, p. 17) colocam a responsividade como “dimensão afeta 

ao resultado da democracia, essencial à qualidade democrática”. Partindo do método de 

construção de conceitos de Goertz (2006), os autores desdobram a responsividade em três níveis 

intermediários: 

impacto nas políticas públicas, congruência temática, e multidimensionalidade da 

representação política. O primeiro refere-se à capacidade do governo e do Legislativo 

de converter em políticas públicas as preferências expressas pelos cidadãos e atores 

sociais coletivos por meio de mecanismos participativos. O segundo consiste na 

existência de congruência substantiva entre as preferências expressas nas novas 

instâncias participativas e a ação das instituições representativas. Por fim, o terceiro 

nível consiste no potencial multidimensional da representação estimulada pelos 

mecanismos participativos. (POGREBINSCHI; VENTURA, 2017, p. 17) 

 

Este estudo interessa-se por revisitar o conceito de responsividade no microcosmos das 

relações entre o cidadão e os servidores públicos. Pretende-se realizar um estudo atitudinal do 

servidor público em relação ao seu público, isto é, nas relações diárias estabelecidas entre o 

Estado e a Sociedade. Sendo certo que o agir do Estado se dá por intermédio dos agentes 

públicos, qual seria o papel do diálogo na atuação responsiva do agente público? 

O elemento teórico norteador é o conceito de responsividade, o qual foi construído, ao 

longo dos anos, a partir de elementos formadores que com ele possuíam uma relação causal. 

Tais elementos formadores da teoria foram identificados a partir da realidade social observável.  

No âmbito desta pesquisa, para a revisitação desse conceito, buscou-se a observação das 

interações estabelecidas entre os PFN´s e o cidadão a fim de autenticar os elos entre 

responsividade, transformação e dialogicidade no dia a dia de um órgão da Administração 

Pública Federal. 

 

2.4 A PERSPECTIVA DIALÓGICA 

 

Em contraponto à perspectiva monológica, patrocinada pela razão instrumental, a 

dialogicidade pressupõe o reconhecimento da racionalidade substantiva e só pode florescer 

genuinamente mediante ação social comunicativa, fundamentada na razão e que venha ao 

encontro da coisa pública, do bem comum, que seja, portanto, republicana. 

Não se trata de abandonar por completo a razão instrumental, ela se faz necessária para 

o funcionamento das organizações, trata-se de encontrar a justa medida entre as racionalidades 
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instrumental e substantiva, sem que a primeira coopte a segunda, de modo a permitir o diálogo 

nas relações entre os indivíduos. 

De acordo com Buber (1982, p. 54) o diálogo pode ser 

autêntico, não importa se falado ou silencioso – onde cada um dos participantes tem 

de fato em mente o outro ou os outros na sua presença e no seu modo de ser e a eles 

volta com a intenção de estabelecer entre eles e si próprio uma reciprocidade viva; 

técnico que é movido unicamente pela necessidade de um entendimento objetivo; 

monólogo disfarçado de diálogo, onde dois ou mais homens reunidos num local, 

falam, cada um consigo mesmo, por caminhos tortuosos estranhamente interlaçados. 

 

Sob a ótica de Freire (1994), amor, fé, confiança, humildade, esperança e criticidade são 

elementos constitutivos da dialogicidade, que quando presentes nas relações, materializam-se 

em práxis e pronúncia. 

O amor, no âmbito desta pesquisa, diz respeito ao compromisso com o mundo e com o 

interlocutor. A capacidade de o agente público enxergar o cidadão como Tu e não como Isso, 

interagindo com ele como pessoa humana e não apenas como seu objeto de trabalho. 

A fé relaciona-se à crença na capacidade do sujeito em transformar a realidade. Neste 

estudo, a fé se traduz nos investimentos, de tempo, capital intelectual e social, realizados tanto 

pelo cidadão, quanto pelo servidor público que o atende, em prol do entendimento.  

A humildade mantém os interlocutores em igualdade, sem sobreposições, 

independentemente do contexto, porquanto o diálogo se estabelece por intermédio da essência 

humana dos que falam uns com os outros. O agente público que vivencia a essência do ato de 

servir ao público, independentemente da complexidade que permeie o seu trabalho, conserva a 

humildade no seu agir administrativo.  

Como resultado desses três primeiros elementos, a confiança floresce e é responsável 

pelo amálgama que sustentará a relação dialógica. A confiança aqui abordada é peculiar, 

porquanto mescla elementos da confiança relacional, haja vista se estar diante de uma relação 

entre o cidadão e o servidor, mas também toca à confiança generalizada, por força de um dos 

envolvidos na relação ser o Estado em ação (LUNDASEN, 2002). 

Ao tempo em que está associada à fé nas pessoas e provavelmente ligada à manutenção 

da palavra pelo interlocutor (ROBINSON; JACKSON, 2001), também se relaciona com a 

expectativa de um comportamento não explorador do parceiro (YAMAGISHI; 

YAMAGISHI,1994) em uma interação não controlada ou calculada, portanto, com 

envolvimento de algum risco. 

A esperança é a força motriz do diálogo. Neste trabalho, ela traduz a crença numa 

possibilidade de mudança, de transformação da realidade concreta que é levada pelo cidadão 

ao estado em busca de obter uma solução. 
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A criticidade é inerente à postura da mente de principiante, que se põe atenta diante do 

outro, sem preconceitos, para compreendê-lo, refletir a respeito do que compreendeu e praticar 

a fala ilocucionária (HABERMAS, 1987), que se traduz em práxis. 

A fala ilocucionária é aquela não estratégica, não calculada, não utilitarista, que permite 

a tomada de conhecimento íntimo, base para o diálogo autêntico (BUBER, 1982). É essa fala 

ilocucionária que permite a interação genuína, que é a existência do inter-humano, que traduz 

a interação.  

A interação pressupõe: a superação do parecer, no sentido de que a aparência não 

intervenha perniciosamente na relação entre um ser pessoal e um outro ser pessoal, que um 

sujeito humano seja presença para o seu interlocutor e vice-versa e que nenhum dos parceiros 

deseje impor-se ao outro (BUBER, 1982). 

O diálogo transita necessariamente entre a ação e a fala enquanto a práxis espelha 

diretamente o aspecto da ação e da reflexão. A práxis requer coerência entre o que se fala, o 

que se faz e o que se é, porquanto a incoerência entre o dizer e o agir corrompem a confiança 

e, consequentemente, o próprio diálogo. 

A despeito da necessidade de se desenvolverem diálogos técnicos no dia a dia da 

administração, não se pode perder de vista a necessidade de imprimir a lógica da dialogicidade 

na capacidade de responder à sociedade e, portanto, a capacidade de estabelecer diálogos 

autênticos com o cidadão o que, no âmbito da administração tributária, resultará em maior 

responsabilidade fiscal do Estado e da sociedade. 

É papel da governança democrática a estimulação da sinergia entre o Estado e a 

sociedade, sendo o diálogo a via pela qual esta interação se dará e se aprimorará.  

A relação dialógica tem potencial transformador, mas diferentemente de levar à 

condução da sociedade pelo Estado, ela enseja uma interação profícua, por meio da qual 

serviços e políticas públicas promovem a transformação com o cidadão e para o cidadão, ao 

dialogar com ele sobre as formas de se movimentar, o que  contribui para a geração de capital 

social e, por sua vez, amplia a qualidade da democracia.  

É com essa troca genuína que emissor e receptor se abrem ao pensamento crítico e 

dirigem olhares distintos à realidade que os permeia, passando a valorar o mundo a partir do 

que experienciaram com a troca dialógica e suas diversas perspectivas. 

Para Denhardt (2012):  

o compromisso dos integrantes das organizações públicas – de luta pela vida, pela 

liberdade e pela busca da felicidade, de apoio a todos os cidadãos em seu 

desenvolvimento próprio e de promoção da educação para a própria cidadania – 

somente pode ocorrer pela interação entre pessoas e não entre objetos (DENHARDT, 

2012, p. 220). 
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As relações pessoais não podem restar trivializadas, sob pena de os indivíduos se 

tornarem objetos a serem utilizados no processo produtivo. A reificação do sujeito para o 

atendimento da eficiência pode acarretar a perda do senso de autorreflexão e auto entendimento, 

pressupostos da criatividade e da evolução pessoal (DENHARDT, 2012). 

Quando a organização pública fica adstrita a questões calculadas especificamente para 

a otimização da relação custo/benefício, a eficiência passa a ser o seu cerne ofuscando as 

funções de deliberação, comunicação e participação. 

Há demandas da sociedade que tendem a ficar sem resposta, ou a serem apenas 

formalmente respondidas caso a Administração Pública funcione somente em função do 

desempenho, ou da eficiência. Muitas delas demandam a transcendência aos procedimentos 

positivados em prol de uma atuação dirigida a dar respostas substantivas que fogem ao padrão. 

A capacidade de agir criticamente, sob a perspectiva da dialogicidade, é um caminho para que 

o Estado não se perca da Sociedade que o justifica. 

Para a promoção da governança democrática, os servidores públicos “devem ter 

disposição para pensar em questões mais amplas, como as que nos tornam capazes de 

estabelecer senso de responsabilidade pessoal ou de ação mútua” (DENHARDT, 2012, p. 221). 

 

2.5  A CRÍTICA TRAZIDA PELA TEORIA DA AÇÃO COMUNICATIVA 

 

 Esclarece-se, por oportuno, que o conceito de modernidade encerra em si dois sentidos, 

um deles associado à liberdade, conhecido como modernidade normativa (edificadora) e o outro 

de conotação negativa, que prende o ser humano às regras positivistas, objetivando-o 

(opressora) (TENÓRIO, 2009). 

As teorias organizacionais funcionalistas estão presas à racionalidade instrumental e, 

por isso, não atendem à modernidade edificadora, que busca emancipar o indivíduo através da 

ação comunicativa (TENÓRIO, 2009). A teoria crítica leva a refletir em prol do que se está 

colocando a nossa racionalidade, bem como se ela vem contribuindo para a república, ou apenas 

para a satisfação de interesses. 

Maia (2008) explica que em torno do conceito de sistemas e mundo da vida, Habermas 

(1987) desenvolve sua teoria da sociedade exposta na teoria do agir comunicativo. A conexão 

une duas correntes antagônicas da teoria social, a fenomenológica e a funcionalista. 

As teorias fenomenológicas, buscam construir explicações capazes de dar conta do 

sentido atribuído pelos agentes em sua atividade no mundo social. Cuida-se também da 
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especificidade dos domínios culturais nos quais se insere a ação social, também não se despreza 

a condição de participante do investigador social. 

Já os funcionalistas entendem a ação individual como completamente inserida nos 

imperativos oriundos dos subsistemas (economia, Estado, família, religião). O cientista social 

é observador preocupado em desenvolver precisamente os fenômenos e regularidades sociais 

analisadas (DURKHEIM, 2007). 

Para Habermas (1990, p.48), o mundo da vida é “algo que se tem sempre presente, de 

modo intuitivo e não problemático, como uma totalidade pré-teórica, não objetiva, como esfera 

das auto evidências cotidianas, do common sense”. 

“É o lugar das relações sociais espontâneas, das certezas pré-reflexivas, dos vínculos 

que nunca foram postos em dúvida” (ROUANET, 1989, p.23).  

O mundo da vida é composto de três estruturas, a saber: a cultura, o saber que o agente 

comunicativo carrega; a sociedade, entendida como as ordens legítimas às quais os agentes 

comunicacionais recorrem em suas relações interpessoais e a personalidade do indivíduo. 

O mundo da vida tanto constitui um contexto para os processos de entendimento como 

coloca recursos à sua disposição (...) oferece um acervo de evidências culturais do 

qual os participantes da comunicação tiram seus esforços de interpretação, padrões 

exegéticos consentidos. Do mesmo modo a solidariedade dos grupos integrados por 

valores e as competências de indivíduos socializados pertencem – tal como as 

suposições de pano de fundo culturalmente adquiridas – aos componentes do mundo 

da vida (HABERMAS, 2002, p. 416-417). 

 

Por intermédio do agir comunicativo, portanto, ocorrem processos de reprodução do 

mundo da vida fundamentais à subsistência da espécie humana. Nesse processo, ocorrem a 

transmissão de valores e saber cultural, a integração social, a socialização de novos membros 

da sociedade (MAIA, 2008). 

Os imperativos sistêmicos (provenientes dos subsistemas econômico e político) 

impedem a reprodução dos processos do mundo da vida de forma espontânea, pela via da ação 

comunicativa, o que Habermas (1987) chama de colonização do mundo da vida. 

A partir de Talcot Parsons e sua teoria funcionalista, Habermas (1987) evolui e coloca 

a economia e o Estado como subsistemas do sistema social que, através do dinheiro e do poder, 

diferenciam-se do componente social do mundo da vida. 

Da perspectiva dos subsistemas econômico e do Estado as interações com as esferas do 

mundo da vida se efetuam sob a forma de trocas. Na relação da esfera privada do mundo da 

vida com o subsistema econômico, troca-se salário por trabalho, demandas por bens e serviços. 
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Já na relação entre o mundo da vida e o subsistema administrativo representando o 

Estado, trocam-se realizações organizativas da sociedade (saúde, educação, entre outros) por 

tributos e decisões políticas por lealdade da população. 

Em assim sendo, tem-se os papéis de trabalhador e de contribuinte, exercidos pelos 

sujeitos ao se relacionarem com os sistemas econômico e estatal, bem regulados. O que vem 

ocorrendo é o fato de que o sujeito vem se desligando dos seus contextos do mundo da vida e 

adaptando seu comportamento aos âmbitos de ação formalmente organizados. 

Essa redução do sujeito a input do respectivo subsistema com o qual se relaciona vem 

inibindo a reprodução cultural, a integração social, a socialização de novos membros, espaços 

que necessariamente são regulados pelo entendimento, como mecanismo coordenador da ação 

comunicativa. 

A monetarização e a burocratização ultrapassam os limites da normalidade e passam a 

instrumentalizar os aportes do mundo da vida, o que inibe a geração de capital social e a 

qualificação da democracia. 

A perda de sentido e a crise de legitimação do Estado, assim como todas as demais 

patologias sociais decorrem da penetração da racionalidade instrumental em esferas que 

necessitam incondicionalmente do entendimento como mecanismo de coordenação de suas 

ações (HABERMAS, 1987). 

Na visão do autor, “a burocratização é considerada como um componente normal do 

processo de modernização. A questão seria tratar as variantes patológicas a que se refere a tese 

weberiana da perda de sentido” (HABERMAS, 1987, p. 451-452, tradução nossa). 

Essa crítica não escapou ao olhar de Filgueiras (2011, p.73), ao situar o conceito de 

transparência como ligado “ao problema da economia da informação, em que o cidadão é visto 

como um investidor e consumidor de bens públicos”. 

Reduzir a accountability a um problema de déficit de informação entre principal e 

agente é trivializá-la. Situar o cidadão como principal, que investe seus recursos na ação do 

agente esperando retorno no investimento público realizado, é limitar a cidadania a uma de suas 

diversas faces. É condicionar seu comportamento e impedir a renovação genuína e necessária 

do mundo da vida, o que enseja a sua a colonização, como já denunciado por Habermas (1987). 

Além disso, essa concepção minimalista produz uma concepção restrita de cidadania, 

marcada pelo consumidor passivo de bens públicos e centrada numa perspectiva 

derivada de uma racionalidade instrumental (FILGUEIRAS, 2011, p. 74) 
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Precisamos entender as relações de troca encontradas entre o sistema e o mundo da vida 

nas sociedades modernas para caracterizar analiticamente o limiar no qual a mediação do 

mundo da vida se transforma na colonização do mundo da vida. 

Esse entendimento orientado pela ação comunicativa deve interessar às organizações 

públicas, que: 

por estarem envolvidas na expressão dos valores societários – devem conceder a seus 

membros parte desse poder de tomar decisões. E, ao assim fazerem, devem certamente 

enfatizar a necessidade da comunicação e da participação de forma ampla na tomada 

de decisão. Os membros das organizações públicas carregam a responsabilidade 

especial de promover a democratização do processo político para além de uma simples 

atuação com eficiência (DENHARDT, 2012, p. 219). 

 

O processo dialógico pode trazer sínteses temporárias para manter o equilíbrio entre a 

racionalidade instrumental e a substantiva. A racionalidade comunicativa apresenta-se como 

possível via para a conciliação desses interesses, porquanto o consenso pode sair da 

argumentação, colaborando para a construção de uma Administração Pública menos 

instrumental (TENÓRIO, 2009). 

 

2.6  O PAPEL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA DEMOCRATIZAÇÃO 

DAS RELAÇÕES SOCIAIS 

 

O impacto que as desigualdades sociais têm em relação ao posicionamento do cidadão 

frente à Administração Pública deve ser considerado, em especial no que diz respeito aos 

serviços que envolvam conhecimento técnico especializado.  

O acesso a este conhecimento para o estabelecimento da dialética perante o profissional 

especializado da Administração Pública não é equitativo e estabelece uma desigualdade no 

ponto de partida.  

Nesse sentido sobreleva não perder de vista que as escolhas dos indivíduos perante a 

administração e à vida não são feitas em contextos neutros (BIROLI, 2015). 

Em assim sendo, é importante que o agente público, Estado que é, possa identificar as 

contingências e adversidades do contexto no qual o cidadão está inserido para isolá-las em sua 

análise e, caso necessário, compensá-las de modo a estabelecer uma situação de igualdade 

(ainda que ficta) em relação aos demais membros da sociedade que não foram expostos às 

adversidades identificadas. 

Sabe-se que a racionalidade substantiva não promove per si a igualdade, todavia, é 

pressuposto para a identificação das situações de iniquidade. 
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Nesse contexto, retoma-se a perspectiva dialógica e a empreitada de privilegiar a 

racionalidade substantiva quando a racionalidade instrumental se mostrar incapaz de promover 

a equidade, de modo a estimular a construção de relações e formas de participação mais 

igualitárias na sociedade. 

Para reinterpretar a Administração Pública é pressuposto passar por duas dimensões: (i) 

a de que a Administração Pública democrática se dá no contexto da democracia e da sociedade 

civil; (ii) o fato de a condução das atividades administrativas e exercício das escolhas do design 

precisarem contar com a participação e interação de múltiplos atores que serão afetados pelas 

políticas e projetos. 

A burocracia pode vir a funcionar como veículo para a crítica e a autorreflexão 

societária, contribuindo para a democratização das relações sociais (DENHARDT, 2012). 

 

2.7 O LIMITE DA RESERVA DO POSSÍVEL 

 

 O princípio da reserva do possível surgiu na Alemanha, em 1972, fruto de uma ação 

dos alunos que almejavam ingressar na universidade pública, mais especificamente no curso de 

medicina. Os discentes baseavam seu pleito na Lei Fundamental Alemã, em seu artigo 12, I, 

onde se estabelece que, “Todos os alemães têm o direito de eleger livremente a sua profissão, 

o lugar de trabalho e o de aprendizagem. O exercício da profissão pode ser regulamentado por 

lei ou em virtude de lei.” (ALEMANHA, 1949, Art.12, I) 

Em prol de defender seus direitos, o grupo de cidadãos alemães utilizou-se de uma 

interpretação sistemática da norma que, em apertada síntese, buscava entender a  limitação de 

acesso às universidades públicas como medida administrativa inconstitucional, porquanto 

feriria norma de direito fundamental, qual seja, a liberdade para escolha da profissão e da 

formação profissional regulada pelo artigo 12, I, da Lei Fundamental Alemã. 

Para solucionar o caso, o Tribunal Constitucional Federal alemão utilizou-se 

do conceito de reserva do possível, ou seja, as vagas disponibilizadas seriam equivalentes à 

capacidade financeira do Estado em arcar com os custos delas decorrentes. O caso ficou 

conhecido pela comunidade jurídica mundial como numerus clausus. 

O debate sobre a reserva do possível deve ser apreendido a partir de três aspectos bem 

descritos por Sarlet e Figueiredo (2008): 

a assim designada reserva do possível apresenta pelo menos uma dimensão tríplice, 

que abrange a) a efetiva disponibilidade fática dos recursos para a efetivação dos 

direitos fundamentais; b) a disponibilidade jurídica dos recursos materiais e humanos, 

que guarda íntima conexão com a distribuição das receitas e competências tributárias, 

orçamentárias, legislativas e administrativas, entre outras, e que, além disso, reclama 

https://jus.com.br/tudo/principio-da-reserva-do-possivel
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equacionamento, notadamente no caso do Brasil, no contexto do nosso sistema 

constitucional federativo; c) já na perspectiva (também) do eventual titular de um 

direito a prestações sociais, a reserva do possível envolve o problema da 

proporcionalidade da prestação, em especial no tocante à sua exigibilidade e, nesta 

quadra, também da sua razoabilidade. Todos os aspectos referidos guardam vínculo 

estreito entre si e com outros princípios constitucionais, exigindo, além disso, um 

equacionamento sistemático e constitucionalmente adequado, para que, na 

perspectiva do princípio da máxima eficácia e efetividade dos direitos fundamentais, 

possam servir não como barreira intransponível, mas inclusive como ferramental para 

a garantia também dos direitos sociais de cunho prestacional. (SARLET; 

FIGUEIREDO, 2008, p. 12) 

 

Em assim sendo, no âmbito do direito, a chamada cláusula da reserva do possível 

configura relevante princípio que se projeta no plano do regime jurídico dos direitos sociais.  

Em seu aspecto fático, remete à democracia, porquanto pode ser invocado pelo Estado 

todas as vezes que a ação que lhe é exigida venha a consumir tal ordem de recursos a ponto de 

gerar escassez para o atendimento da coletividade como um todo. Sua dimensão jurídica 

expressa uma deferência e respeito às opções legislativas e ao Estado de Direito, demonstrando 

que o operador das políticas públicas deverá fazê-lo conforme tais opções. E a dimensão da 

proporcionalidade da prestação exigida, que também dialoga com o princípio democrático, por 

legitimar o princípio da prestação razoável (SCHIER; SCHIER, 2019). 

Todavia, é preciso não perder de vista o alerta de que o mau uso da reserva do possível 

pode servir de cortina de fumaça a acobertar a cooptação da racionalidade substantiva pela 

racionalidade instrumental, quando os limites do legal, do razoável e da responsabilidade fiscal 

terminam sendo usados para encobrir a má prestação do serviço. 

Apesar disso, ou seja, apesar da justificada racionalidade constitucional da reserva do 

possível, é preciso certo cuidado no que tange à aplicação e manipulação dessa 

cláusula. Afirma-se isso, pois, caso se admita uma sua invocação abstrata, como 

normalmente ocorre no Brasil, a reserva do possível pode assumir (e tem assumido e 

muitos casos) o caráter de barreira intransponível no âmbito de realização dos direitos 

sociais, mormente no campo de sua implantação judicial (SCHIER; SCHIER, 

2019, p. 73) 

 

Neste estudo, a reserva do possível é abordada basicamente sob a perspectiva do limite 

do legal, no sentido de que as análises das interações deram-se considerando a legislação 

vigente como um dado. Não foi a intenção deste trabalho questionar a assertividade da 

legislação que rege a atuação dos agentes públicos integrantes do campo. À pesquisa interessa 

saber se o cidadão está a obter do Estado tudo o que a reserva do possível permite, ou se ainda 

haveria espaço a percorrer entre o teto da reserva do possível e o que foi efetivamente entregue 

ao cidadão.  
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta a metodologia seguida para a realização da pesquisa. Partindo 

da epistemologia qualitativa e de sua construção interpretativa do conhecimento, adotou-se 

metodologia de cunho qualitativo que se desenrolou em três fases: a) análise e definições a 

respeito do tipo da pesquisa (3.1); b) coleta e tratamento dos dados (3.2) e c) exposição das 

limitações metodológicas escolhidas (3.3). 

 

3.1  ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 

A pesquisa é qualitativa, “dirige-se à análise de casos concretos em suas peculiaridades 

locais e temporais, partindo das expressões e atividades das pessoas em seus contextos locais” 

(FLICK, 2009, p. 37). 

O estudo busca compreender o conteúdo responsivo da atuação do Estado (por 

intermédio de seus servidores) à demanda concreta do cidadão. Também visa autenticar 

(BAUMAN, 1976) o conceito de responsividade a partir de comportamentos e situações mais 

ou menos responsivos da atuação estatal, materializada pelo agir dos agentes públicos.  

A partir da compreensão dos comportamentos relacionais entre o PFN e o cidadão, 

buscou-se revisitar e autenticar o conceito de responsividade neste fórum pesquisado, sob a 

ótica dialógica. 

O objetivo é que, a partir da apreensão de determinados comportamentos dos servidores 

que atuam enquanto Estado, possa se esclarecer quais ações, ou omissões, são intrinsecamente 

responsivas ou não responsivas de acordo com a perspectiva dialógica. 

A pesquisa assenta-se na perspectiva qualitativa, porque visa compreender a ação 

humana (STAKE, 2011), em especial no seu relacionamento externo à organização que integra 

e a repercussão desta ação perante o cidadão. 

 

3.2  COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

A pesquisa teve como delimitação espacial o âmbito da PGFN, órgão da Administração 

Pública Federal administrativamente subordinado ao Ministério da Economia (ME) e vinculado 

à Advocacia-Geral da União (AGU), no que tange às orientações jurídicas para a sua atuação. 
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Buscou-se avaliar especificamente a atuação dos PFN’s, carreira classificada como de 

Estado (BRASIL, 1995), no atendimento ao cidadão, pessoa física. Portanto, os sujeitos de 

pesquisa foram os PFN´s que exerciam atividades afetas à gestão e cobrança da Dívida Ativa 

da União – DAU, para discutir criticamente, sob a perspectiva da dialogicidade, a 

responsividade na Administração Pública. 

Em termos de delimitação temporal, para a apreensão do comportamento do servidor 

perante seu público, revisitou-se o fluxo do atendimento ao cidadão pelo PFN durante todo o 

exercício de 2018. 

A escolha residiu no ano de 2018 por se tratar do exercício em que houve a implantação 

do REGULARIZE, plataforma que modificou o acesso do cidadão aos serviços prestados pela 

PGFN, tornando-o quase que exclusivamente digital. 

Examinou-se o atendimento antes e depois da implantação do REGULARIZE para que 

a amostra fosse significativa, contemplando requerimentos dos cidadãos ingressos tanto pela 

nova plataforma digital, quanto pela via presencial do atendimento ao cidadão nos centros de 

atendimento ao contribuinte – CAC´s. 

Desde o ano 2012, a PGFN realiza o atendimento ao público mediante uma plataforma 

eletrônica por meio da qual o cidadão formula o seu requerimento. O pleito chega ao PFN 

atribuído para a análise, que a realiza e devolve o resultado ao requerente. Tudo fica registrado 

no sistema específico que foi facilmente acessado pela pesquisadora enquanto membro da 

carreira estudada, sem prescindir de autorização da PGFN para a divulgação dos dados. 

A pesquisadora, ao acessar os requerimentos dos cidadãos e seu respectivo tratamento 

pela Administração, teve oportunidade de observar, ao longo do tempo e em diferentes 

localidades (unidades da PGFN), como se estabeleceu esta relação. 

A mera observação do pesquisador, concomitantemente ao desenrolar da relação 

cidadão/servidor, poderia alterar o comportamento dos envolvidos, prejudicando a 

compreensão da essência dessa relação. 

Considerou-se relevante a utilização de método não obstrutivo de coleta de dados para 

a avaliação do nível de diálogo presente na relação do servidor para com o seu público.  

Acessou-se o comportamento do agente público durante as relações que foram 

estabelecidas, por intermédio dos registros dessa atuação. Retomou-se, tanto quanto possível, 

o ambiente natural em que a relação analisada ocorreu, preocupando-se com o realismo do 

contexto. 

A responsividade é uma dimensão da accountability e, em regra, exigível do servidor. 

Nessa toada, caso a observação desse desenrolar do atendimento ao cidadão fosse concomitante 
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à sua ocorrência, poderia haver modificação do agir administrativo provocado pelo olhar do 

pesquisador, o que se buscou evitar. 

Dessa feita, foram utilizados apenas dados secundários, porém de diferentes espécies: 

1) Dados secundários propriamente ditos, consubstanciados no arcabouço 

normativo legal e infralegal que regula o tema objeto da prestação de serviço estudada, bem 

como produções acadêmicas relacionadas ao tema da pesquisa; 

2) Dados secundários que documentam individualmente os termos em que se 

estabeleceu a relação PFN – cidadão durante o período pesquisado. 

A partir dos serviços tipificados na plataforma de atendimento, elegeu-se aqueles que 

foram considerados representativos. Foram escolhidos serviços-tipo que demandavam da 

Administração uma maior carga de responsividade para com o cidadão requerente, por força do 

potencial de transformação da vida do cidadão, conforme quadro abaixo. 

TIPO DE SERVIÇO DESCRIÇÃO 
TRANSFORMAÇÃO ESPERADA PELO 

CIDADÃO 

Agendamento de audiência 

com o PFN 

Serviço requerido pelo cidadão 

que pretende comparecer à 

unidade da PGFN para dialogar 

frente a frente com o PFN 

acerca da prestação estatal 

desejada 

> Sanar dúvidas decorrentes da não compreensão 

pelo cidadão dos códigos estabelecidos na 

comunicação verbal-escrita entre Estado e 

sociedade 

> Caracterização de urgência na obtenção da 

prestação estatal 

Certidão de Regularidade 

Fiscal RFB/PGFN 

Serviço requerido pelo cidadão 

sempre que restar inviabilizada 

a emissão, via internet, do 

comprovante de regularidade 

fiscal perante a administração 

tributária federal. 

Comprovar a regularidade fiscal para a prática de 

uma série de atos da vida cotidiana, como compra, 

venda e locação de imóveis, aquisição de 

empréstimos, integração ou retirada de quadro 

societário, entre outros 

Exclusão e Suspensão Do 

Cadastro de Inadimplentes 

(CADIN) 

Serviço requerido pelo cidadão 

que objetiva a exclusão ou 

suspensão do seu registro no 

Cadastro de Inadimplentes da 

União 

Superar o óbice encontrado para prática dos atos da 

vida cotidiana com a exclusão ou suspensão do 

cadastro de inadimplentes visando regularização 

fiscal 

Revisão e/ou extinção de 

dívida 

Serviço requerido pelo cidadão 

sempre que deseja contestar a 

existência ou valor de DAU 

inscrita em seu desfavor 

Refletir no cadastro da DAU as causas de extinção 

da dívida, dentre elas a prescrição e o pagamento, 

fazendo com que a situação fiscal do cidadão 

corresponda à realidade dos fatos 

Quadro 1 - Descrição e potencial de transformação do serviço 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Como unidades de análise para a composição do banco de dados a ser estudado, foram 

escolhidas as cinco Procuradorias-Regionais da Fazenda Nacional (PRFN 1, 2, 3, 4 e 5) situadas 

no Distrito Federal e nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e 

Pernambuco.  

Ao todo, foram avaliadas 4.569 (quatro mil, quinhentas e sessenta e nove) prestações de 

serviço realizadas ao longo de 2018 por 90 (noventa) PFN´s distribuídos pelas cinco regionais, 
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os quais possuíam a atribuição de prestar atendimento ao cidadão em demandas afetas à DAU 

e à sua responsabilidade fiscal. 

 

Tabela - quantitativo de PFN´s analistas e de requerimentos por região 

 

Região Qtd Analistas Qtd. Requerimentos 

PRFN1 17 2058 

PRFN2 17 672 

PRFN3 30 795 

PRFN4 12 490 

PRFN5 14 554 

TOTAL 90 4569 

 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Dentre o universo de atendimentos registrados no banco de dados da PGFN, o tamanho 

da amostra utilizado foi definido com o apoio do critério de saturação, que “designa o momento 

em que o acréscimo de dados e informações em uma pesquisa não altera a compreensão do 

fenômeno estudado. É um critério que permite estabelecer a validade de um conjunto de 

observações” (THIRY-CHERQUES, 2009, p. 21).  

Para análise dos dados secundários que remontavam às relações que se buscava 

compreender, recorreu-se a duas metodologias distintas complementares para o alcance do 

resultado da pesquisa. 

Definidos os atendimentos realizados durante o ano de 2018 como amostra válida, 

passou-se a analisar o conteúdo de cada atendimento realizado pelo PFN ao cidadão pessoa 

física. Utilizou-se da metodologia de análise de conteúdo para a seleção dos casos a serem 

trabalhados em profundidade, para, na sequência, recorrer ao método do estudo de caso.  

A medida em que se avançava na análise dos dados, o retorno à fase de coleta ocorria 

sempre quando considerado necessário para o fortalecimento da pesquisa, o que evidenciou 

certa sobreposição das fases de análise e coleta de dados. 

Importante ressaltar que a pesquisa não pretendeu coletar as impressões dos PFN´s 

acerca da sua atuação, nem mesmo o que os motiva a agir ou não orientados pela racionalidade 

substantiva e pela dialogicidade. Interessava compreender a atuação do agente público a partir 

dela própria. 
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3.2.1 Da análise de conteúdo 

 

Primeiramente adotou-se uma abordagem em três etapas, por meio da utilização da 

análise de conteúdo. O critério para escolha do método ocorreu em função da natureza do 

problema da pesquisa, que visa revisitar e autenticar o conceito de responsividade, 

considerando-a no bojo da perspectiva dialógica, a partir de comportamentos observáveis dos 

servidores públicos na sua interação com o cidadão.  

De acordo com Bardin (2009), compreende-se por análise de conteúdo:  

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

(BARDIN, 2009, p. 42) 

 

A pesquisadora percorreu a desconstrução para a construção, de forma a compreender 

o que transcende às palavras (CAMPOS, 2007). Utilizando a técnica que produz inferências de 

um texto focal para o seu contexto social de maneira objetivada (BAUER, 2002). 

Observando de forma não sistematizada tais relações ocorridas entre 01/01/2018 a 

31/12/2018, elegeu-se, a partir do referencial teórico explorado, um conjunto de atitudes 

observadas que, quando presentes, conduziram à identificação de comportamentos responsivos, 

sob a lógica do diálogo. 

A análise de conteúdo esteve orientada ao emissor da mensagem, no caso, o servidor 

público responsável pelo atendimento ao cidadão requerente. Este estudo foi efetuado a partir 

da mensagem, conteúdo da análise feita pelo PFN sobre o requerimento do cidadão, mediante 

a qual se procurou entender as características da atuação de quem fala ou escreve.  

O conjunto das 4.569 (quatro mil quinhentas e sessenta e nove) interações PFN - cidadão 

é resultante da extração de requerimentos que constavam do banco com as situações: 

aguardando informação/documentação de outro órgão, concluído - resultado da análise 

acessado pela internet, deferido, deferido - aguardando providência administrativa, deferido 

parcialmente, deferido parcialmente - aguardando providência administrativa, encaminhado 

para outro órgão, indeferido, prejudicado e requerimento devolvido à Receita Federal do Brasil. 

Todavia, além de ter foco no emissor, importou também a finalidade da mensagem e os 

resultados que ela viria a produzir, especialmente por que interessava comparar o resultado 

possível com o resultado realmente obtido pelo cidadão, a fim de compreender a geração de 

transformação e a sua ligação com o conceito de responsividade a partir da perspectiva do 

diálogo.  
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O foco na finalidade conduziu ao questionamento dos objetivos do PFN quando da 

análise do que foi requerido pelo cidadão. Portanto, a análise da finalidade levou novamente ao 

emissor, mas no sentido de assimilar o que impulsionava o emissor a proferir uma determinada 

mensagem, fosse tal impulso manifesto ou oculto. 

Por fim, a partir da entrega feita ao cidadão, buscou-se identificar e descrever a 

efetividade da comunicação que espelha a relação entre o PFN e o cidadão, representativa da 

relação Sociedade-Estado.  

A pesquisa buscou explorar a questão da congruência, mediada pelo critério da 

possibilidade, entre a expectativa do receptor e a fala do emissor, sendo o receptor o cidadão e 

o emissor o PFN.  

Tomou-se emprestado o termo congruência, bastante utilizado na literatura sobre 

representação política (CARREIRÃO, 2015), para buscar verificar de que forma ocorre a 

correspondência entre as necessidades afetas à responsabilidade fiscal do cidadão, manifestas 

perante a administração tributária, e as respostas a ele entregues. Sendo certo que o princípio 

da reserva do possível funcionou como mediador entre a necessidade exposta e a resposta a ela 

dada. 

Durante a preparação das informações, passou-se a determinar as unidades de código, 

que levaram a examinar os atendimentos realizados para agrupá-los, sem a intenção de imprimir 

qualquer classificação rígida, como responsivos e não responsivos a partir da dialogicidade. 

A seguir, passou-se à unitarização, ou transformação do conteúdo em unidades, e 

estabeleceu-se as unidades de análise que seriam buscadas em cada um dos textos 

consubstanciados no julgamento dos requerimentos, a fim de observar a atuação dos PFN´s 

com o fito de identificar quais comportamentos resultariam em atuação responsiva ou não, sob 

o paradigma da dialogicidade, conforme Apêndice A. 

Após o estabelecimento das unidades de análise constantes do Apêndice A, passou-se a 

realizar  sua redução a dados, categorizando o banco já organizado em excel, a partir de 

determinados cruzamentos feitos, utilizando filtros e a função localizar, a fim de individualizar 

os casos que mereciam análise mais detalhada da pesquisadora, porquanto representativos para 

o construto da responsividade.  

As categorias associadas aos respectivos cruzamentos de unidades de análise que as 

compõem constam do Apêndice B. 

Importante ressaltar que o trabalho de categorização foi acontecendo a medida em que 

a pesquisadora foi explorando os textos que materializam as relações ocorridas entre os PFN´s 

e os cidadãos, no âmbito da DAU, durante o ano de 2018. 
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O critério utilizado para a eleição dos temas girou em torno da expectativa do cidadão 

em relação à prestação estatal requerida. Como pano de fundo, a definição das categorias foi 

orientada pelo critério do potencial de transformação, escolhendo-se aquelas em que a atuação 

do PFN impactaria a vida do cidadão, por isso exigiriam uma prestação estatal substantiva, a 

partir de um diálogo do tipo eu-tu entre o cidadão e o agente público responsável pelo seu 

atendimento. 

As categorias eleitas, com suas respectivas descrições e os motivos que justificaram a 

escolha constam do Quadro 2. 

CATEGORIA DESCRIÇÃO MOTIVO/RAZÃO 

PRESCRIÇÃO 

É causa de extinção do crédito 

tributário, em razão da inércia 

do credor em cobrar a dívida. 

Por representar uma causa de extinção da dívida, 

tem grande potencial transformador na vida do 

cidadão, porquanto pode significar a regularização 

do seu registro perante o cadastro de pessoas físicas 

(CPF) e a possibilidade de retomar os atos da vida 

civil que restavam obstados, ante a situação de 

irregularidade. 

REDARF 

A solicitação de retificação de 

Documento de Arrecadação de 

Receitas Federais (REDARF) 

significa que o cidadão já 

realizou um ou mais 

pagamentos que, por erro 

material em algum dos campos, 

não foi reconhecido pela 

administração tributária. 

O fato de o cidadão ter despendido recursos para 

pagar algo ao Estado e não ver este pagamento 

operando os efeitos esperados já impacta 

negativamente a sua vida.  

 

Ordinariamente o cidadão descobre o problema 

tempos após a operação, quando normalmente sua 

situação fiscal já se encontra prejudicada em função 

do ocorrido. 

 

A solicitação para a realização do REDARF já 

representa a tentativa de reparação de um dano, 

para o qual muitas vezes o cidadão não contribuiu 

conscientemente. É preciso ressaltar que o 

REDARF solicitado é apenas um passo de uma 

marcha, outrora iniciada, que traduz a busca do 

cidadão em ver o pagamento por ele realizado 

operando os devidos efeitos. 

ERRO NA 

DECLARAÇÃO DE 

AJUSTE ANUAL DO 

IMPOSTO DE RENDA 

DE PESSOA FÍSICA 

(DIRPF) OU 

FALSIFICAÇÃO 

Esta categoria aparece dentre as 

causas de extinção da inscrição 

existente contra o CPF do 

cidadão no cadastro da DAU. 

Muitas vezes o cidadão é 

vítima de procedimento 

criminoso de falsificação de 

declaração de imposto de renda 

de pessoa física 

Tal declaração falsa, recebida pela administração 

tributária, desacompanhada do pagamento devido, 

gera irregularidade fiscal para a vítima, que 

normalmente só tem ciência do ocorrido quando se 

vê impossibilitada de praticar atos da vida civil que 

exijam comprovação da regularidade fiscal. 

 

A prestação estatal que extingue a dívida por 

reconhecer a inscrição indevida no cadastro da 

DAU, em decorrência de erro ou falsificação na 

DIRPF, é medida de extremo significado na vida do 

cidadão que a requereu. 



37 

 

CATEGORIA DESCRIÇÃO MOTIVO/RAZÃO 

REVISÃO OU 

EXTINÇÃO - FATO 

ANTERIOR À 

INSCRIÇÃO 

Trata-se de categoria que 

denota causa peculiar de 

extinção ou revisão na 

inscrição que pende contra o 

CPF do cidadão no cadastro da 

DAU. 

Sua peculiaridade reside no 

fato de que, na visão do 

cidadão, a inscrição em DAU 

nunca deveria ter sido 

realizada, porquanto fato 

pretérito teria posto fim à sua 

pendência ante a administração 

tributária 

A expectativa do cidadão que requer a prestação 

estatal é, portanto, significativa, sendo relevante a 

análise da atuação do PFN que se prestou a 

respondê-la. 

ATUAÇÃO SISTÊMICA 

O comportamento que carece 

de visão sistêmica por parte do 

agente público pode vir a 

transferir para o cidadão o ônus 

de conhecer a estrutura 

organizacional da 

administração tributária para 

dirigir seu pleito ao interlocutor 

competente 

Considerando que a expectativa do cidadão 

requerente é obter resposta substantiva a seu pleito, 

a ausência de atuação sistêmica por parte do agente 

público responsável pela prestação estatal pode vir 

a não gerar a transformação esperada pelo cidadão. 

CADASTRO 

INFORMATIVO DE 

CRÉDITOS NÃO 

QUITADOS DO SETOR 

PÚBLICO FEDERAL 

(CADIN) 

A inscrição do CPF neste 

cadastro significa 

irregularidade fiscal do cidadão 

perante a União. 

Todas as vezes em que o cidadão requer sua 

exclusão ou suspensão do CADIN estamos diante 

de medida requerida ao Estado, cujo atendimento é 

de grande significância para o cidadão, que muitas 

vezes aguarda o restabelecimento de sua 

regularidade fiscal para praticar atos da vida civil, 

como comprar, vender, alugar, financiar e obter 

crédito. 

INCLUSÃO DE 

PAGAMENTO EM 

CRÉDITO EXTINTO 

ASSOCIADA À 

INFORMAÇÃO SOBRE 

RESTITUIÇÃO 

Todas as vezes em que o 

cidadão requer a inclusão de 

pagamento à administração 

tributária, deseja gozar dos 

efeitos decorrentes desse 

desembolso, dentre eles o 

reconhecimento da quitação 

total ou parcial de sua dívida. 

Muitas vezes, embora o cidadão tenha 

desembolsado recursos para pagar ao Estado, o 

referido pagamento não pôde ser aproveitado. O 

não aproveitamento do pagamento gera para o 

cidadão o direito de requerer a restituição do valor 

pago, seguindo os procedimentos disciplinados pela 

administração tributária. Todavia, nem sempre o 

cidadão tem conhecimento desse direito e a atuação 

do Estado em lhe esclarecer o fato denota uma 

atuação substantiva do agente público, que 

consegue enxergar no seu interlocutor uma pessoa e 

não um objeto. 

 

Essa categoria pode, portanto, ser reveladora da 

prática dialógica no campo pesquisado. 

TEMPO DE ANÁLISE 

O banco de dados analisado 

traz a informação da data do 

registro do requerimento feito 

pelo cidadão perante a 

administração tributária e da 

data em que o pleito foi 

analisado pelo PFN, permitindo 

calcular o tempo transcorrido 

entre um evento e outro. 

O tempo que o Estado levou para responder ao 

cidadão é um indicador importante para aferir a 

empatia e o respeito do servidor para com o seu 

público, influenciando na responsividade. A 

medida foi considerada em dias de atendimento. 
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CATEGORIA DESCRIÇÃO MOTIVO/RAZÃO 

REQUERIMENTO PARA 

CUMPRIR DECISÃO 

JUDICIAL 

Esta categoria nos revela 

situações em que o cidadão já 

teria obtido decisão judicial em 

seu favor, que precisaria ter 

sido cumprida pela 

administração tributária em 

virtude do comando emanado 

pelo Poder Judiciário. 

A inércia do Estado no cumprimento da decisão 

judicial mobiliza o cidadão a solicitar à 

administração tributária que cumpra com o seu 

dever. Dessa feita, está-se diante de pleito bastante 

representativo para o cidadão requerente, cujo 

atendimento pela administração tributária será 

medida transformadora de sua realidade. 

PENDÊNCIAS NA 

RECEITA FEDERAL DO 

BRASIL (RFB) 

Esta categoria normalmente 

está presente nos pleitos do 

cidadão afetos à revisão e/ou à 

extinção da dívida que figura 

contra o seu CPF. 

A atuação do PFN ao verificar que não há causas 

que justifiquem a irregularidade fiscal no âmbito da 

PGFN pode ter maior ou menor significância na 

vida do cidadão, a depender da condução dada ao 

pleito. 

ISENÇÃO DE TAXA DE 

OCUPAÇÃO 

Trata-se de categoria que 

traduz medida de grande 

potencial transformador na vida 

do cidadão requerente. 

 

Via de regra, indica o pedido de 

extinção da dívida existente 

contra o cidadão requerente, 

que por apresentar renda 

inferior a cinco salários 

mínimos, faz jus ao benefício 

de isenção do pagamento da 

taxa de ocupação por habitar 

imóvel da União. 

A cessação pelo Estado de cobrança indevida 

contra o cidadão carente é medida de transformação 

que deve ser considerada. 

Quadro 2 - Categorias de análise 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

3.2.2 Do estudo de casos 

 

A partir da codificação dos conteúdos, sua categorização e respectivo levantamento 

(realizando os cruzamentos explicitados no Apêndice B), passou-se a selecionar os 

requerimentos mais relevantes a serem examinados em todo o seu contexto. 

Identificou-se o contexto que albergava os requerimentos selecionados a partir da 

análise de conteúdo para analisá-lo sistemicamente, seguindo a metodologia do estudo de caso, 

considerando-se aspectos que perpassariam, o emissor, o receptor, o meio no qual a mensagem 

foi proferida, a legislação em vigor e o tempo de resposta. 

A seleção dos casos a serem analisados em profundidade seguiu uma amostragem 

teórica não aleatória, obtida a partir da aplicação da análise de conteúdo ao universo dos 

atendimentos realizados no período de um ano. 

Seguindo as orientações de Eisenhardt (1989), concentrou-se 

esforços em casos teoricamente úteis, ou seja, aqueles capazes de replicar ou ampliar o conceito 

de responsividade objeto do presente estudo. 
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Dentre os requerimentos estudados escolheu-se para aprofundamento aqueles que 

demonstraram maior aderência ao problema de pesquisa, porquanto seu objetivo nada tem a ver 

com a mensuração de tipologias comportamentais, ou com funções que possam condicionar a 

ação administrativa.  

Como o que se busca são bases para colaborar com uma teoria, o aprofundamento se 

deu sobre realidades que se demonstraram ricas para essa finalidade, tal como preconiza Ragin 

(2014): 

Quando os pesquisadores estão interessados em explicar os resultados qualitativos, às 

vezes é um erro usar uma determinada população. A pesquisa sobre resultados 

qualitativos normalmente começa com a identificação de bons exemplos do resultado 

qualitativo em questão. A pesquisa aprofundada sobre esses casos ajuda a definir e 

esclarecer o resultado e estabelecer critérios de adesão. Depois que as instâncias 

positivas foram identificadas e examinadas, é possível construir a população de 

candidatos para o resultado, abrangendo tanto os casos positivos quanto os negativos 

relevantes (RAGIN, 2014, p. xxvi, tradução nossa). 

 

Escolheu-se a metodologia do estudo de casos para esta segunda parte da análise, por 

ser “uma estratégia de pesquisa que foca na compreensão da dinâmica presente dentro de 

configurações únicas” (EISENHARDT, 1989, p. 534, tradução nossa) com o fito de promover 

geração teórica a partir dos comportamentos observados. 

Dentro do universo de atendimentos realizados pelos PFN´s aos cidadãos durante o 

exercício de 2018, foi composta a amostragem teórica (EISENHARDT, 1989). Foram 

escolhidos tipos polares para aprofundamento: casos em que a atuação denotou responsividade 

e casos em que tal característica deixou de permear a atuação estatal.  

Baseada no estudo dos casos selecionados previamente, por intermédio da análise de 

conteúdo, a pesquisa visa contribuir para um ideal a ser perseguido e para o comprometimento 

com a obrigação de agir responsivamente, por parte dos servidores públicos que corporificam 

o Estado perante a sociedade (THACHER, 2006). 

Com suporte no estudo dos casos selecionados, busca-se trazer racionalidade 

substantiva à teoria da accountability, de modo a aproximar o servidor do seu público e levá-lo 

a refletir acerca de seu papel enquanto Estado frente ao cidadão.  

Não se está aqui a defender que o agir orientado pela racionalidade substantiva coincide 

com o agir responsivo. Todavia, o apropriar-se da substância do pleito do cidadão é o primeiro 

passo para proceder uma análise livre de bases exclusivamente utilitárias (RAMOS, 1989). 

Escolheu-se a dimensão da responsividade para fazê-lo, dirigindo-lhe o olhar da 

dialogiciadade para tal fim, de forma a subscrever os ensinamentos de Thacher (2006, p. 1637, 

tradução nossa): 
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A afirmação de que as ciências sociais não podem contribuir para essas 

análises "dogmáticas" de significados "corretos" é precisamente o que o estudo 

de caso normativo nega. Cada um de nós em nossas vidas pessoais e 

profissionais deve chegar a alguma visão, ainda que experimental e revisável, 

sobre como devemos entender nossos ideais e obrigações - sobre os fins que 

devemos buscar e os deveres que devemos cumprir (Mesmo a crença de que 

nenhum ideal é superior a outro é, em si mesma, um julgamento ético 

substantivo: é um julgamento negativo que ideais particulares carecem da força 

que outras pessoas lhes atribuem). 

 

As análises realizadas buscam responder ao problema de pesquisa inicialmente posto, 

de modo a compreender de que maneira a atuação dialógica dos agentes públicos pode 

contribuir para a dimensão da responsividade na ação estatal? 

A primeira análise dos dados, orientada pela metodologia da análise de conteúdo, 

apontou para comportamentos positiva ou negativamente afetos à preocupação com a geração 

de mudança, com a resolutividade substantiva e com a transcendência ao tecnicismo como 

componentes observáveis de uma atuação estatal responsiva, pautada no diálogo.  

A segunda parte da análise utilizou o estudo comparativo dos casos selecionados na 

primeira parte da pesquisa para observar, em maior profundidade, a presença ou não dos 

comportamentos acima referidos e a sua relação com a responsividade e a dialogicidade. 

 

3.3  LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Tanto a análise de conteúdo, quanto o estudo de casos apresentam limitações. 

A coerência e pertinência entre as categorias sob análise e o problema de pesquisa estão 

ligadas diretamente à adequada interpretação dos resultados. 

Entende-se como limitação da presente pesquisa a impossibilidade de acessar o cidadão 

que recebeu a prestação estatal, de modo a apreender, a partir do seu olhar, a percepção da 

atuação mais ou menos responsiva do Estado. 

Nesse contexto, buscou-se mitigar o problema da inferência alertado por Bauer (2002), 

diminuindo distância entre o possível e a realidade a partir da associação de métodos de 

pesquisa. 

Há limitações próprias da relação mediada por computador, ainda que em menor escala, 

dentre elas a inviabilidade de análise da linguagem corporal e a utilização exclusiva de dados 

textuais, onde a comunicação se deu apenas por intermédio da linguagem verbal escrita. 

Para lidar com tais limitações, deve se ter em mente que eventual generalização precisa 

considerar as eventuais diferenças inerentes às relações diretas entre indivíduos e aquelas 

mediadas por computador. 
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A imparcialidade absoluta também encontra limitações. Seja porque o conhecimento é 

uma construção interpretativa e o pesquisador faz parte dela, ou porque a pesquisadora integra 

a carreira pesquisada e já atuou no atendimento ao cidadão. Essa circunstância, por um lado 

facilitou a compreensão dos casos estudados, mas por outro exigiu olhar crítico sob as lentes 

do rigor metodológico e não mais como membro da carreira estudada. 

A definição de um resultado qualitativo a partir do estudo comparativo de casos 

pressupõe contribuições interpretativas do pesquisador, o que difere em muito da seleção de 

uma determinada variável dependente e da contabilização de sua respectiva variação (RAGIN, 

2014). 

A pesquisa cuja metodologia baseia-se em abordagem orientada para o caso pressupõe 

um número pequeno de casos relevantes, o que pode ser lido como uma limitação. Trabalhou-

se com 11 (onze) casos considerados como relevantes teoricamente. Esse foi o número viável 

para a conservação da máxima intimidade possível com os casos analisados (RAGIN, 2014).  

 

  



42 

 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesta parte da pesquisa, buscou-se desenvolver as etapas de análise dos dados coletados 

conforme método relatado no capítulo anterior. No primeiro momento, dedicou-se ao exame do 

material apurado a partir da análise de conteúdo, de modo a identificar similaridades na atuação 

dos PFN´s que apontavam para uma carga maior ou menor de responsividade na prestação que 

entregavam ao cidadão requerente. 

A partir dessa primeira etapa de análise, observou-se que para apreender a atuação do 

PFN na prestação do serviço, fazia-se necessário mergulhar no caso concreto, a fim de conhecer 

o contexto em que a prestação estatal estava se desenrolando, bem como, com base nele e na 

necessidade/expectativa externada pelo cidadão, identificar qual seria o melhor resultado 

possível a ser gerado pelo Estado. 

Dada a necessidade de aprofundamento, passamos ao estudo dos casos que compuseram 

a amostragem teórica, obtida a partir da etapa anterior. 

 

4.1 RESULTADO DA ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

A combinação dos códigos de análise, constantes do Apêndice A, retornaram um 

número “n” de decisões proferidas pelos PFN´s, no bojo do atendimento aos cidadãos, 

agrupadas pelas categorias constantes do Quadro 2. 

Da análise comparativa dessas decisões categorizadas pode-se inferir que algumas 

traduziam a efetiva geração de transformação na vida do cidadão (Requerimento nº 

20180158492), enquanto outras em nada alteravam o status quo ante (Requerimento nº 

20180078423 e nº 20180000578), conforme demonstrado a seguir: 
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REQUERIMENTO Nº 

20180158492 

REQUERIMENTO Nº 

20180000578 

REQUERIMENTO Nº 

20180078423 

O cidadão, na qualidade de 

proprietário de imóvel rural, sobre 

o qual incide o Imposto Territorial 

Rural - ITR, solicita à PGFN que 

extinga duas inscrições em dívida 

ativa pendentes em relação ao 

imóvel em virtude de o crédito 

tributário estar extinto por 

prescrição. 

Relata que tomou ciência da dívida 

por acaso e que não era do seu 

conhecimento que tal dívida estaria 

parcelada, bem como que supõe 

que a realização do parcelamento 

teria sido realizada pelo antigo 

proprietário do imóvel. 

O PFN que analisou o requerimento 

verificou que a despeito de haver 

parcelamento com pagamentos 

regulares, a dívida já estava 

prescrita antes mesmo de o 

parcelamento ter sido concedido. 

Diante deste fato, o PFN defere o 

requerimento do cidadão e manda 

operacionalizar a extinção da 

dívida no sistema de gestão da 

DAU. Além disso, informa ao 

cidadão o número do E-dossiê por 

intermédio do qual será possível 

acompanhar o cumprimento da 

demanda. 

O cidadão alega que realizou 

determinados pagamentos em DARF, 

utilizando o código de receita nº 

5190, afeto ao parcelamento 

denominado PERT, para saldar 

dívida em que figura como devedor 

perante a PGFN e requer o seu 

aproveitamento para que tais 

pagamentos venham a saldar a sua 

dívida. 

Em análise da situação do CPF do 

cidadão perante a RFB e a PGFN, o 

PFN identifica que no âmbito da 

PGFN o cidadão possui dívidas, 

porém não se encontram parceladas 

no PERT, bem como que o código de 

receita 5190 é típico de 

recolhimentos dirigidos à RFB e não 

à PGFN. 

Diante de tal fato, o PFN recomenda 

ao cidadão que solicite a retificação 

do DARF para um código de receita 

típico da PGFN, que ele não informa 

qual é, ou alternativamente a 

restituição dos pagamentos 

realizados em erro. 

O PFN também presta a informação 

de que seria possível a realização de 

parcelamento simplificado no 

SISPAR do valor residual da dívida. 

O PFN não indica o caminho para a 

realização do parcelamento, nem 

dirige o requerimento à RFB. Limita-

se a indeferi-lo com essas explicações 

para que o contribuinte faça, per si, o 

acesso à RFB. 

O requerente solicita à PGFN o 

parcelamento de sua dívida e obtém 

resposta no seguinte teor: 

"Entendo por PREJUDICADO o 

requerimento, para que o 

contribuinte proceda, no "site", ao 

parcelamento devido, tendo em 

vista a normalização dos sistemas".  

Quadro 3 - Resultado da análise de Conteúdo - exemplo dos achados 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Considerando que a responsividade está intimamente associada às expectativas dos 

cidadãos em relação ao Estado (MANIN; PRZEWORSKI; STOKES, 1999), a questão da 

congruência entre a expectativa/necessidade do cidadão que acode à PGFN, órgão que exerce 

a administração tributária, e o serviço que lhe foi entregue pelo PFN, agente público a quem 

cabe tal exercício, está no cerne do problema de pesquisa. 

A gestão e cobrança da dívida ativa, um dos processos de trabalho típicos da 

administração tributária, é atuação estatal bastante regulada e goza de uma diversidade 

significativa de normas legais e infralegais que pautam a atuação do agente público. 

Noutro giro, o atendimento ao cidadão para tratativas de demandas afetas à sua 

responsabilidade fiscal pressupõe questões que devem ser individualmente consideradas. 
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A associação dessas duas características dificultou a realização de inferências a partir 

apenas da decisão final entregue ao cidadão requerente pelo PFN.  

Para compreender se a prestação entregue pela administração tributária era efetivamente 

a que traduzia o melhor resultado possível a ser posto à disposição do cidadão, foi necessária 

uma avaliação completa do contexto. 

Outro resultado desta etapa da análise diz respeito à forma como o PFN se expressa 

perante o cidadão. Algumas decisões traduzem preocupação em esclarecer ao interlocutor sobre 

os pormenores de sua demanda, independentemente do seu deferimento ou indeferimento 

(Requerimentos nº  20180229302 e nº 20180224976), enquanto outras sequer se dirigem ao 

cidadão, limitando-se a juntar algum documento, ou justificar o motivo pelo qual a demanda 

estaria sendo encerrada sem apreciação (Requerimento nº 20180004168).  

REQUERIMENTO Nº 

20180229302 

REQUERIMENTO Nº 

20180224976 

REQUERIMENTO Nº 

20180004168 

O cidadão pleiteia a extinção da 

dívida que pende contra o seu CPF 

em razão de ter obtido decisão 

judicial a seu favor nesse sentido. 

O PFN que o atendeu lhe dá razão e 

afirma ter proferido internamente a 

ordem para que fosse dado 

cumprimento à decisão judicial. 

O PFN atendente fornece ao cidadão 

o número do processo 

administrativo em que proferiu seu 

despacho e o aconselha a realizar o 

acompanhamento, sem todavia, 

esclarecer o motivo pelo qual a 

PGFN não deu cumprimento à 

decisão judicial independentemente 

do requerimento formulado pelo 

cidadão. 

O cidadão protocola requerimento 

de revisão da conta do seu 

parcelamento SISPAR 1396530, 

mantido perante a PGFN, no sentido 

de incluir um pagamento. Explica 

que efetuou o recolhimento do 

DARF com código de receita 1396, 

quando o correto seria efetuar o 

pagamento utilizando o código de 

barras. 

O PFN atendente realiza a consulta 

no sistema próprio e verifica que o 

pagamento ingressou nos cofres 

públicos, tal como alegado pelo 

cidadão. 

Todavia, o requerimento resta 

indeferido em função da 

inviabilidade fática de 

aproveitamento do pagamento 

realizado com equívoco. 

O PFN faz um esclarecimento ao 

cidadão acerca dos motivos pelos 

quais não é possível o 

aproveitamento do pagamento, bem 

como o orienta a apresentar pedido 

de restituição perante a RFB 

informando-lhe o número da norma 

que regula os pedidos de restituição 

naquele órgão. 

O cidadão solicita revisão e/ou 

extinção da dívida que pende contra 

o seu CPF e após transcorridos 576 

dias da data em que realizou o seu 

pleito recebe a seguinte resposta da 

PGFN: 

"O presente requerimento não está 

distribuído para a subscritora. Em 

razão do tempo, julgo prejudicado o 

presente registro no sistema". 

Quadro 4 - Resultado da análise de conteúdo - forma de expressão 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Precisava-se compreender por que algumas decisões impactavam da melhor forma 

possível o cidadão e outras eram protocolares (Requerimento nº 20180002258) e pouco 

resolutivas (Requerimento nº 20180186818). 
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REQUERIMENTO Nº 20180002258 REQUERIMENTO Nº 20180186818 

O cidadão requer a extinção e/ou revisão da 

dívida pendente contra o seu CPF.  

O PFN que a atende entrega-lhe a seguinte 

resposta: 

"Indefiro o requerimento uma vez que os 

débitos foram devidamente ajuizados e a 

dedução da demanda deve ocorrer via 

judicial". 

O cidadão solicita a extinção da dívida que impacta a sua 

regularidade fiscal. 

O PFN que lhe presta o atendimento assim se manifesta: 

Trata-se de pedido de revisão de débitos. No requerimento a 

contribuinte solicita o reconhecimento da prescrição da inscrição 

em DAU n. 20.1.02.001111-49. Verifico que a inscrição se 

encontra ajuizada na execução fiscal 200339000032417 da 6ª 

Vara Federal de Belém. Assim, a análise da prescrição deve se 

dar no âmbito judicial. Diante do exposto, resta inviabilizada a 

análise da prescrição na via administrativa. Sugere-se a 

interessada que proceda a alegação de prescrição nos próprios 

autos judiciais. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido do 

contribuinte. 

Quadro 5 - Resultado da análise de conteúdo - resolutividade 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Fundada no referencial teórico escolhido, a pesquisa procurou aprofundar a análise a 

fim de saber se o diálogo esteve presente nas relações estudadas e se dessa presença decorreu 

uma prestação estatal mais ou menos responsiva. 

Identificada a necessidade de aprofundamento das análises, prosseguiu-se aplicando a 

metodologia do estudo de casos. 

 

4.2 RESULTADO DO ESTUDO DE CASOS 

 

Conforme já explicado, a primeira etapa da análise dos dados apontou para 

comportamentos positiva ou negativamente afetos à preocupação com a geração de 

transformação, a resolutividade substantiva e a transcendência ao tecnicismo, como 

componentes observáveis de uma atuação estatal responsiva, pautada no diálogo.  

Para o desenrolar desta segunda etapa de análise, foi utilizada amostragem teórica não 

aleatória, porquanto o objetivo era revisitar o conceito de responsividade e autenticá-lo no 

microcosmos das relações servidor – cidadão, representativas, em alguma medida, da relação 

Estado-Sociedade. 

Concentrou-se esforços em casos que teoricamente viabilizariam o objetivo proposto e 

levariam à resposta do nosso problema de pesquisa, partindo, portanto, de uma amostra teórica, 

não aleatória que foi composta de 11 (onze) casos, dentre os 22 (vinte e dois) considerados 

teoricamente ideais para o objetivo proposto. Essa limitação está baseada no conselho de 

Eisenhardt (1989) que, fundado em estudos sobre saturação teórica, aponta este número como 

em torno do ideal em termos de viabilidade de tratamento da complexidade e do volume dos 

dados, no que coincide com Ragin (2014): 
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Cientistas sociais, em estudos comparativos, rotineiramente consideram como 

a presença ou ausência de uma certa condição em um caso específico pode ter 

alterado o desfecho vivenciado. Essas comparações teóricas usando casos 

empíricos e hipotéticos são semelhantes às comparações holísticas de casos 

empíricos. Nesse sentido, o número de condições causais consideradas 

aumenta o número de casos a serem comparados, pois amplia o conjunto de 

casos hipotéticos relevantes. Não é surpreendente, portanto, que os 

investigadores que usam métodos orientados para o caso limitem suas 

investigações a um pequeno número de casos cuidadosamente selecionados e 

considerem tipos específicos de fatores causais (em vez de todas as causas 

possivelmente relevantes). O volume de comparações logicamente possíveis 

pode facilmente sair do controle se a análise não for restrita desta forma 

(RAGIN, 2014, p. 51 - tradução nossa). 
 

 

Primeiramente efetuou-se a descrição narrativa de cada um dos casos, com o fito de 

estar intimamente familiarizados com eles, na sequência, passou-se a realizar a comparação 

entre os casos a partir das dimensões observadas na primeira etapa de análise em que se utilizou 

a análise de conteúdo. 

Também se destacaram como dimensões a serem observadas nesta etapa os elementos 

constitutivos do diálogo e a práxis, como decorrência da ação dialógica.  

As dimensões selecionadas para orientar a comparação entre os casos constam do 

Quadro 6, bem como os respectivos significados a elas atribuídos pela pesquisadora, a partir do 

referencial teórico. 

DIMENSÃO SIGNIFICADO 

Transformação 

Medida pela comparação entre o resultado do serviço que foi entregue ao cidadão e 

aquele que poderia ter sido produzido pelo Estado no atendimento da prestação 

requerida. (real x possível). 

Resolutividade 

substantiva 

Manejo adequado do ordenamento instituído para nele encontrar alternativa substantiva 

viável que gere, no tempo adequado, transformação na vida do cidadão requerente. 

Superação do 

tecnicismo 

Flexibilização dos códigos organizados para reger as relações com o subsistema do 

Estado, sempre que sua valorização revelar custo econômico e/ou social superior ao 

risco envolvido. 

Elementos 

constitutivos do 

diálogo 

Amor: aqui entendido como a capacidade de o agente público enxergar o cidadão como 

Tu e não como Isso, interagindo com ele como pessoa humana e não apenas como seu 

objeto de trabalho. 

Fé: tida pelos investimentos, de tempo, capital intelectual e social, realizados tanto pelo 

cidadão, quanto pelo servidor público que o atende, em prol do entendimento. 

Confiança: associada à fé nas pessoas e ligada à manutenção da palavra pelo 

interlocutor, além de encerrar expectativa por comportamento não explorador pelo outro 

em uma interação não controlada pelas partes. 

Humildade: demonstrada a partir do agente que, ao servir, coloca-se em pé de igualdade 

com o cidadão, independentemente da complexidade técnica envolvida no seu trabalho. 

Esperança: traduzida na crença de uma possibilidade de mudança, de transformação da 

realidade concreta que é levada pelo cidadão ao Estado.. 

Criticidade: compreendida como a capacidade do agente público de se pôr atento diante 

do cidadão para compreendê-lo sem ideias previamente concebidas. 

Práxis 
Ação refletida em prol da transformação da vida do cidadão a partir da solução dada à 

questão por ele trazida. 

Quadro 6 - Dimensões analisadas no estudo de casos 
Fonte: elaborado pela autora. 
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O Quadro 7 traz uma comparação dos casos eleitos classificando-os quanto ao tipo de 

serviço, conforme descritos no Quadro 1, a categoria pleiteada, dentre as constantes do Quadro 

2, a resposta dada pelo PFN e o tempo de resposta. 

CASOS TIPO SERVIÇO 
CATEGORIA 

PREDOMINANTE 
RESUMO DA RESPOSTA 

TEMPO PARA 

DESPACHO 

RESPOSTA 

Caso 1 
Revisão e/ou 

extinção de dívida 

Revisão ou extinção 

- fato anterior à 

inscrição 

Pleito Deferido conforme despacho 

decisório da RFB em processo 

administrativo que ainda não havia 

sido encaminhado à PGFN 

35 dias 

Caso 2 

Certidão de 

Regularidade Fiscal 

RFB/PGFN 

Requerimento para 

cumprir decisão 

judicial 

Pleito Indeferido sob o argumento 

de que o interessado deveria 

apresentar certidão de inteiro teor 

do processo judicial contendo 

também a data do início da isenção 

do pagamento do imposto 

4 dias 

Caso 3 
Revisão e/ou 

extinção de dívida 

> Requerimento para 

cumprir decisão 

judicial 

> Tempo de análise 

Resposta formal dada ao cidadão: 

"Considerando a orientação 

expedida pela chefia da 

DIDAU/PRFN5ª Região, com o fim 

de aprimorar a gestão do SICAR, 

faz-se necessário dar baixa em 

todos os expedientes protocolados 

há mais de 1 (um) ano e não 

concluídos por esta via" 

377 dias 

Caso 4 
Revisão e/ou 

extinção de dívida 

Isenção de taxa de 

ocupação 

Pleito Indeferido sob o argumento 

de que seriam necessárias 

diligências perante a SPU a fim de 

sanear erro material afeto a um 

dígito na numeração do processo 

administrativo 

166 dias 

Caso 5 
Revisão e/ou 

extinção de dívida 
Atuação Sistêmica 

Pleito Prejudicado sob o 

argumento de que o cidadão 

deveria formular o requerimento 

perante a RFB. 

1 dia 

Caso 6 
Revisão e/ou 

extinção de dívida 

Revisão ou extinção 

- fato anterior à 

inscrição 

Pleito Prejudicado por força de a 

análise do requerido já ter sido 

realizada ante seu encaminhamento 

à PGFN pela própria RFB 

15 dias 

Caso 7 
Revisão e/ou 

extinção de dívida 

Inclusão de 

pagamento em 

crédito extinto 

associada à 

informação sobre 

restituição 

Deferido Parcialmente porquanto o 

pedido formulado esbarrava em 

impossibilidade fática de 

atendimento. A despeito do 

deferimento parcial, o PFN 

encontrou mecanismos para gerar 

os efeitos pretendidos pelo cidadão 

13 dias 

Caso 8 
Revisão e/ou 

extinção de dívida 

> Prescrição 

> Atuação Sistêmica 

Pleito Deferido pelo 

reconhecimento da prescrição 

independentemente de já haver de 

execução fiscal ajuizada. 

1 dia 

Caso 9 
Revisão e/ou 

extinção de dívida 
REDARF 

Pleito Prejudicado e encaminhado 

à RFB, sob o argumento de que 

pendia análise daquele órgão nos 

termos da IN SRF nº 672/2006 

11 dias 
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CASOS TIPO SERVIÇO 
CATEGORIA 

PREDOMINANTE 
RESUMO DA RESPOSTA 

TEMPO PARA 

DESPACHO 

RESPOSTA 

Caso 10 
Revisão e/ou 

extinção de dívida 

Revisão ou extinção 

- fato anterior à 

inscrição 

Pleito Deferido, aguardando 

providências administrativas. 

Informado ao contribuinte o 

número do processo encaminhado 

à RFB para processamento do 

pedido de restituição 

56 dias 

Caso 11 
Revisão e/ou 

extinção de dívida 

Revisão ou extinção 

- fato anterior à 

inscrição 

Pleito Indeferido motivado pela 

impossibilidade jurídica de 

atendimento do pedido. Foram 

oferecidas alternativas ao cidadão 

para a solução do problema 

relatado ao Estado 

5 dias 

Quadro 7 – Comparação não analítica dos casos 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

A seguir, passa-se à descrição dos casos objeto de estudo e à sua análise quanto às 

dimensões acima explicadas.  

 

CASO 1: Requerimento nº 20180164336 

O cidadão iniciou seu pleito perante o Estado em 2014, solicitando à RFB, revisão do 

lançamento feito em seu desfavor, afeto ao imposto de renda pessoa física (IRPF). 

O pleito foi analisado no âmbito da RFB, autoridade lançadora e, em 18/06/2018, a 

decisão foi comunicada ao cidadão requerente. 

Em 21/06/2018 o cidadão solicitou formalmente à PGFN que desse concretude ao que 

a RFB havia decidido e alterasse, para menor, o valor da dívida que pendia em seu desfavor. 

Os autos não haviam sido encaminhados pela RFB à PGFN solicitando a referida 

alteração, sendo certo que a PGFN tomou conhecimento da decisão final da RFB por intermédio 

do cidadão requerente. 

O PFN responsável pela análise do pleito assim decidiu em 26/07/2018: 

Cuida-se de pleito de Contribuinte com o fito de que seja alterado o crédito inscrito em 

DAU sob o nº 10.1.14.010358-33, em decorrência de Despacho Decisório proferido 

pela autoridade fiscal junto ao PA nº 10166.731143/2014-31. Em consulta ao referido 

feito administrativo, verifiquei que o pedido do Contribuinte merece guarida, devendo 

a referida CDA ser alterada. Dessa forma, DEFIRO o seu pleito. Ressalte-se, entretanto, 

que o referido PA ainda se encontra na Receita Federal do Brasil, em decorrência do 

que criei o e-dossiê nº 10080.005084/0718-58, a fim de proceder a alteração do débito, 

devendo o Contribuinte aguardar providências administrativas nesse sentido, bem como 

acompanhar, caso queira, o regular cumprimento do determinado no aludido e-dossiê 

criado.  

 

Em 31/07/2018, a determinação constante do despacho do PFN foi cumprida pelo setor 

competente. 
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DIMENSÃO ANÁLISE 

TRANSFORMAÇÃO real = possível 

RESOLUTIVIDADE 

SUBSTANTIVA 

Encerrou a discussão em 35 dias e agiu buscando gerar o melhor resultado 

possível. 

SUPERAÇÃO DO 

TECNICISMO 
Presente, considerou despacho da RFB não enviado à PGFN 

ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DO 

DIÁLOGO 

Todos presentes: 

Amor: Comprometimento com a fala do cidadão. Escuta ativa. 

Fé: os argumentos do cidadão merecem credibilidade. 

Humildade: presente quando PFN entrega ao cidadão o número do 

procedimento em que  sua decisão será materializada para viabilizar o 

acompanhamento. 

Confiança: Crença nas afirmativas do cidadão, força motriz para a busca 

do processo fora da PGFN. 

Esperança: presente na tentativa do cidadão de antecipar o resultado 

esperado com o acionamento da PGFN. 

Criticidade: presente no juízo de valor feito pelo PFN, que o levou a 

alterar o valor da dívida baseado em despacho assinado e autenticado pelo 

órgão de origem, porém não enviado à PGFN. 

PRÁXIS 

Ação refletida. De posse do despacho juntado pelo cidadão, PFN acessou o 

processo no sistema, embora não enviado à PGFN e conferiu-lhe a 

autenticidade. 

A partir do agir resolutivo, ordenou a alteração almejada pelo cidadão e 

transformou-lhe a realidade. 

Quadro 8 - Análise do caso 1 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

CASO 2: Requerimento nº 20180253780 

Cidadão requer a expedição de certidão de regularidade fiscal em 18/10/18, relativa ao 

CPF de sua esposa já falecida, sob o argumento de ela ter obtido judicialmente, em 2014, o 

direito à isenção de IRPF em função de ter sido portadora de neoplasia maligna, com recidiva 

em 2009. Para fundamentar o pleito, junta a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

(TRF1). 

O PFN que analisou o requerimento assim se posicionou: 

Trata-se de pedido de certidão de regularidade fiscal. Impedem a obtenção do 

documento as inscrições 50112017793-50 e 50114000056-90. O interessadojunta 

decisão judicial que desonera Meises Lins de Oliveira Monteiro do pagamento do 

imposto de renda, proferida nos autos 0003870-75.2011.4.01.3307. Para que seja 

cumprida a decisão, deve o interessado apresentar certidão de inteiro teor ou o 

certificado do trânsito em julgado. Ressalte-se que deve ser clara a data do início da 

isenção. Não tendo sido apresentada a documentação completa, indefiro a solicitação.  

 

Consultando o andamento do processo judicial em que a de cujus se saiu vitoriosa, e 

obteve a isenção do IRPF, vemos que a PGFN atuou no feito e que teve ciência da decisão, 

tendo estado de posse do processo no período de 21/11/2014 a 2/12/2014. A decisão do TRF1 

em favor do cidadão requerente tornou-se definitiva em 15/01/2015, ressalte-se, com ciência da 

PGFN, que não recorreu da decisão. (APELAÇÃO CÍVEL N. 0003870-

75.2011.4.01.3307/BA) 
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O normativo da PGFN acerca do tema, em casos como o presente, recomenda que se 

exija do contribuinte a cópia da decisão judicial de interesse do devedor,  termo assinado pelo 

advogado do interessado, acompanhado do instrumento de procuração, declarando a quais 

inscrições em dívida ativa a ação judicial está vinculada, ou certidão narratória/explicativa 

judicial informando o número da inscrição em dívida ativa a que a ação judicial está vinculada. 

Em abril de 2020, mediante acesso ao sítio eletrônico do TRF1 e consulta específica ao 

número do processo fornecido pelo cidadão, para os fins desta pesquisa, verificou-se que a 

decisão do Tribunal era definitiva e plenamente eficaz contra o Estado.  

As inscrições em DAU, ainda na data de análise deste caso em 2020, encontravam-se 

ativas, em cobrança judicial e impedindo a certidão outrora requerida. Ambas as inscrições se 

referem ao IRPF de cujo pagamento a cidadã já falecida foi isenta pelo Poder Judiciário em 

2014. 

Analisando os processos administrativos afetos às inscrições, tomou-se conhecimento 

de que a decisão judicial fora outrora comunicada pelo PFN que atuara no feito judicial à RFB 

e que aquele órgão, dando cumprimento ao que restou decidido em juízo, solicitou, em 

06/10/2017, à unidade gestora da DAU na PGFN para que providenciasse a retificação das 

inscrições, conservando apenas os valores afetos às multas pelo descumprimento de obrigação 

acessória (dever de declarar). 

O acesso aos processos administrativos é facultado a todos os PFN´s, sendo certo que 

22/10/2018, o PFN que analisou o caso teria condições concretas de saber as reais condições 

do crédito tributário que obstava o fornecimento da certidão requerida pelo cidadão. 
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DIMENSÃO ANÁLISE 

TRANSFORMAÇÃO  real < possível 

RESOLUTIVIDADE 

SUBSTANTIVA 

Encerrou a discussão em 4 dias, mas não se utilizou de todas as ferramentas que 

estavam a seu alcance para gerar o melhor resultado possível. 

SUPERAÇÃO DO 

TECNICISMO 

Ausente, seguiu o protocolo instituído, ainda que o caso pudesse dele prescindir. 

Sob o manto da legalidade, manteve atuação protocolar.  

ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DO 

DIÁLOGO 

Amor: ausente. Não há demonstração de comprometimento com a necessidade 

do cidadão. O pleito é tratado como objeto e não como sujeito. 

Fé: ausente. Os argumentos do cidadão não mereceram credibilidade, fora 

exigida desnecessariamente documentação capaz de lhe comprovar a fala. 

Humildade: ausente quando PFN sequer busca verificar, nos sistemas internos 

da administração tributária, a situação narrada pelo requerente. O PFN coloca-se 

em lugar superior ao cidadão, exigindo que ele lhe sirva de informações já 

disponíveis mediante consulta. 

Confiança: ausente. Desprezo pelas afirmativas do cidadão, o que fundamenta a 

atuação protocolar observada. 

Esperança: presente na tentativa do cidadão em obter da administração 

tributária o cumprimento da decisão judicial a seu favor. 

Criticidade: ausente. Caso permeasse a atuação do PFN, ele não aplicaria a 

norma interna a este caso concreto, porquanto conhecedor das atribuições da 

PGFN, saberia que somente a própria PGFN teria atuado no processo judicial. 

Também deveria supor que a referida isenção alegada estaria disponível para sua 

consulta nos sistemas da administração tributária postos a sua disposição. 

PRÁXIS 
Não houve práxis e, por consequência, a realidade do cidadão permaneceu 

inalterada. 

Quadro 9 - Análise do caso 2 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

CASO 3: Requerimento nº 20180128118 

O cidadão requerente solicita, em 22/05/2018, o cumprimento de decisão judicial que 

em 08/02/2018 entendeu pela finalização do respectivo processo judicial específico de cobrança 

porque, quando do ajuizamento da ação de execução fiscal, o suposto devedor já havia falecido. 

A PGFN atuou no processo e teve conhecimento da referida decisão em 16/02/2018, 

não tendo se insurgido contra ela, o que a tornou definitiva (Processo nº 

00129876220164058300, 11ª Vara Federal JFPE). 

Em 23/02/2018, o PFN responsável pela atuação perante a Justiça Federal já havia 

comunicado à unidade de gestão e cobrança da DAU da PRFN5 os termos da referida decisão, 

determinando ao setor competente o cancelamento do ajuizamento da inscrição nº 

4011600401607 e a nova propositura de ação de execução fiscal, agora em face do espólio.  

A determinação foi cumprida, tendo sido comunicada em 19/04/2018 ao PFN que atua 

na gestão e cobrança da DAU. 

A despeito da tela do sistema constar dos autos em que se pronunciou, bem como da 

disponibilidade da informação no sistema de gestão e controle da DAU, o PFN que analisou o 

caso partiu do pressuposto de que a inscrição em DAU, propriamente dita, havia sido cancelada 



52 

 

e não apenas o seu ajuizamento, encaminhando o processo administrativo nº 

10080.003222/0218-41 em 02/05/2018 à RFB, nos seguintes termos: 

Conforme constante às fls. 23/24, foi determinado o cancelamento da inscrição 40 1 

16 004016-07, em vista do falecimento da devedora em data anterior ao ajuizamento 

da EF nº 0012987-62.2016.4.05.8300. 

 

O presente processo foi encaminhado objetivando a análise quanto ao novo 

ajuizamento. Verifico que o óbito se deu em 26/02/2009 (fls. 18) e a inscrição em 

DAU se deu em 27/05/2016, de modo que o órgão responsável pelo lançamento do 

tributo deverá tomar as providências objetivando a identificação do devedor e análise 

acerca da viabilidade de nova inscrição e propositura de nova execução fiscal.  

DA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO PARA EFEITO DE NOVO AJUIZAMENTO  

Ressalte-se que, não há como admitir a inscrição de créditos públicos sem que os 

sujeitos passivos estejam adequadamente indicados conforme legislação de regência. 

Além disso, também não é possível ajuizar e processar ação em face de pessoa 

falecida. 

É como assim tem decidido os nossos Tribunais a exemplo das ementas que abaixo se 

transcreve: 

 

(...) 

Como base nesta tese, tem sido muito corriqueira a extinção prematura, sem resolução 

de mérito, dos executivos fiscais ajuizados em face de pessoas já falecidas. 

Curvando-se ao entendimento prevalecente no STJ, a PGFN adotou posicionamento 

institucional no sentido de dispensar seus procuradores do dever de recorrer de tais 

sentenças extintivas, conforme o teor da Nota PGFN/CRJ nº 1416/2010. Ademais, 

conforme o disposto no Parecer PGFN/CDA nº 42/2009 e Parecer PGFN/CDA nº 

808/2016, cabe, então ao órgão de origem – não a esta Procuradoria – averiguar e 

indicar, corretamente, quem são os responsáveis pelo pagamento dos créditos públicos 

lançados, até para que, identificando-os, possa efetivamente notificá-los e, assim, 

quem sabe, até obter o pagamento a tempo e modo.  

Tal situação não pode continuar, até porque, conforme fundamentado acima, não seria 

sequer possível aforar-se execução fiscal em face de uma pessoa que já seja falecida 

em data anterior ao ajuizamento.  

Conforme pode ser verificado, a inscrição em questão foi efetivada em 27/05/2016, e 

o falecimento do devedor ocorreu em 26/02/2009, logo, a inscrição se deu em nome 

de pessoa já falecida. 

 

Assim, como o falecimento ocorreu antes da inscrição em dívida ativa da União, 

compete ao órgão de origem verificar a ocorrência de prescrição também, para a 

viabilidade de novas inscrições em dívida ativa.  

Após as providências cabíveis ao órgão de origem, os autos deverão ser remetidos à 

Procuradoria da Fazenda Nacional do Estado, no qual ocorreu a abertura da sucessão, 

para fins de inscrição em DAU.  

 Ressalta-se a necessidade de se saber o 

responsável pelo espólio para proceder à inscrição em DAU do débito, pois, caso 

contrário, haveria ausência de certeza do crédito, o que obstaria a inscrição em virtude 

das exigências do controle da legalidade exercido pela PGFN.  

Diante do exposto, encaminho o presente dossiê (PA 10480.605292/2016-45) à 

Delegacia da Receita Federal em Pernambuco, para adotar as providências de sua 

alçada: 

a) analisando a questão da decadência/prescrição do crédito, referente à inscrição 40 

1 16 004016-07, em razão do falecimento do devedor e da extinção da execução fiscal; 

 b) e se for o caso (não caracterizada prescrição), efetuando as diligências cabíveis na 

tentativa de possibilitar a indicação correta do sujeito passivo, a inscrição em dívida 

ativa da União e o ajuizamento de execução fiscal, identificando corretamente o 

devedor, apontando se seria o espólio (indicando o inventariante) ou os herdeiros, 

fornecendo-se nome (s) e CPF do (s) sucessor (es) do de cujus. Recife, 2 de maio de 

2018. 
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A despeito de ter sido protocolado em 22/05/2018, foi em 1º/11/2018 que o 

requerimento constante do caso sob análise foi juntado ao processo administrativo 

correspondente e distribuído ao PFN analista competente.  

Na mesma data da distribuição ao analista, o gabinete da DAU questionou à unidade 

responsável pela defesa da União em juízo acerca da procedência das alegações do cidadão, 

bem como instou-lhe a solicitar o cancelamento da inscrição e a comunicação à RFB, sem 

atentar para atuação pretérita daquela unidade, no bojo do processo administrativo nº 

10080.003222/0218-41.  

Em 17/04/2019, o PFN que analisava o requerimento do cidadão ordena o cancelamento 

da dívida em despacho que restou datado de 2015 e do qual constou número equivocado da 

inscrição em DAU que seria objeto do cancelamento. 

A data do despacho foi saneada por força da assinatura eletrônica realizada na data em 

que realmente os atos administrativos estavam se desenrolando. Todavia, a inscrição deixou de 

ser cancelada em razão do número equivocado registrado no comando, conforme informou a 

servidora competente para operar o sistema da dívida. 

Acerca desse equívoco, é oportuno relatar que a PFN signatária do despacho viciado 

também atuou no âmbito do E-dossiê nº 10010040887111850, oportunidade em que tratava da 

inscrição nº 4011400138260, inscrição esta que figurou equivocadamente como objeto de 

cancelamento na decisão ora descrita. 

Os fatos narrados permitem a inferência de que o despacho proferido no E-dossiê nº 

10010040887111850 foi aproveitado como modelo para a lavratura do despacho que pretendeu 

ordenar o cancelamento da inscrição nº 4011600401607 e, por erro material, referiu-se à 

inscrição com outra numeração, inviabilizando a operação na data ordenada.  

A resposta à solicitação do cidadão deu-se em 03/06/2019, por intermédio do seguinte 

despacho: 

Considerando a orientação expedida pela chefia da DIDAU/PRFN5ª Região, com o 

fim de aprimorar a gestão do SICAR, faz-se necessário dar baixa em todos os 

expedientes protocolados há mais de 1 (um) ano e não concluídos por esta via.  

 

Em 20/06/2019 o cidadão requerente acessou o resultado da prestação estatal requerida 

em 22/05/2018 contendo o teor acima relatado. 

Em 21/06/2019 a inscrição em DAU que não fora cancelada em razão do equívoco foi 

levada a protesto por rotina automática. 

Em 25/07/2019 o PFN atuante na área da defesa da União em juízo no âmbito da 

PRFN5, ordenou o cancelamento da inscrição em DAU, ressaltando falhas no referido processo. 
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Na mesma data a inscrição em DAU contra o devedor falecido veio a ser cancelada, não tendo 

constado do processo qualquer comando para notificação do cidadão requerente acerca do feito. 

A despeito da atuação da PGFN nos autos do processo judicial em que restou decidida 

a necessidade de seu encerramento, não houve a correta atuação da PGFN no tratamento da 

questão. 

Explica-se: da certidão da dívida ativa (CDA) constava que o crédito tributário havia 

sido constituído em 2014 contra a falecida, sendo certo que havia documento nos processos 

submetidos a exame dos PFN´s demonstrando que o falecimento havia se dado em 2009. 

Não poderia a administração tributária ter constituído obrigação em 2014 a seu favor 

contra uma pessoa falecida em 2009. A legislação permite a constituição de obrigação tributária 

após a morte quando tal obrigação se der em face do conjunto de bens e rendas do falecido, 

denominado espólio.  

Este fato não passou desapercebido ao Juiz da 11ª Vara Federal da JFPE que apreciou o 

Processo de nº 00129876220164058300. 

A decisão que embasou o pedido do cidadão e que fora por ele juntada para instruir o 

seu requerimento assim dispunha a tal respeito: 

In casu, impõe-se reconhecer ainda, a nulidade do próprio título, cuja inscrição deveria 

ter sido efetivada em nome do espólio ou sucessores do “de cujus”, uma vez que o 

falecimento ocorreu antes do lançamento do tributo cobrado. 

 

Percebe-se, portanto, que o PFN a quem competiu a análise do requerimento do cidadão 

possuía dupla fonte de informações para concluir pelo cancelamento da dívida. A uma porque 

o juízo já havia alertado para a nulidade da certidão de DAU na parte dispositiva da sentença, 

a duas porque esse era o procedimento exigível dos PFN´s, porquanto decorrente das normas 

que regem o direito tributário. 

Mesmo provocado a realizar o cancelamento da dívida por meio de conduta não 

necessária, nem exigível do cidadão, o servidor público remeteu o pleito ao órgão da PGFN 

responsável pela atuação em juízo, ignorando que este mesmo órgão já havia se manifestado a 

respeito do tema em 23/02/2018, no bojo do processo administrativo nº 10080.003222/0218-

41, oportunamente remetido e trabalhado no âmbito da DAU. 

O PFN responsável pela análise teria logrado êxito em obter as confirmações necessárias 

acerca dos termos finais do processo judicial acessando o feito eletrônico. 

DIMENSÃO ANÁLISE 

TRANSFORMAÇÃO real < possível 

RESOLUTIVIDADE 

SUBSTANTIVA 

A discussão foi encerrada sem qualquer conteúdo substantivo após passados 

um ano e um mês da data do requerimento do cidadão. 

SUPERAÇÃO DO 

TECNICISMO 

Ausente, a atuação foi mais do que protocolar. Houve muito tempo perdido 

por falta de agir dedicado à substância do caso. 
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DIMENSÃO ANÁLISE 

ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DO 

DIÁLOGO 

Amor: ausente. Não há demonstração de comprometimento com a 

necessidade do cidadão. A racionalidade instrumental exacerbada encobre a 

substantividade do conteúdo do pleito, obscurecendo a visão dos agentes 

públicos envolvidos para a humanidade por detrás do papel. 

Fé: ausente. O desprezo com que se tratou o pleito do cidadão, enviando-lhe 

resposta totalmente dissociada do seu pleito, revela a incapacidade dos agentes 

de considerar um sujeito humano como seu interlocutor. 

Humildade: ausente. O PFN coloca-se em lugar superior ao cidadão, trata-o 

como objeto e tenta encaixá-lo em padrões que o impedem de trocar numa 

relação eu-tu. 

Confiança:  ausente. Desprezo pelas necessidades do cidadão, o que 

fundamenta a atuação protocolar observada. 

Esperança: presente na tentativa do cidadão em obter da administração 

tributária o cumprimento da decisão judicial a seu favor. 

Criticidade: ausente. A atuação mecânica observada permite questionar até 

mesmo se os agentes têm consciência de seu papel como Estado.  

PRÁXIS 

Houve muito movimento, mas nenhuma ação. A práxis requer ação refletida, 

capaz de gerar transformação.  

A ações foram, em regra, mecânicas sem reflexão crítica a seu respeito, por 

isso distantes da transformação da realidade, conforme esperado pelo cidadão. 

Quadro 10 - Análise do caso 3 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

CASO 4: Requerimento nº 20180075879 

O cidadão requerente solicitou, perante a Secretaria de Patrimônio da União (SPU), a 

isenção do pagamento da taxa de ocupação em razão de habitar em terreno da União e 

enquadrar-se na benesse dirigida às pessoas consideradas carentes ou de baixa renda, cuja 

situação econômica não lhes permite pagar os encargos sem prejuízo do sustento próprio ou de 

sua família.  

Em 14/11/2017, aquela secretaria declarou o direito à isenção, tendo comunicado o fato 

à PGFN em 11/01/2018, para que houvesse o cancelamento das inscrições em DAU 

indevidamente firmadas em desfavor do cidadão requerente. 

No referido comunicado, a SPU informou o número dos 4 (quatro) processos 

administrativos que tinham por objeto as inscrições em DAU cujo cancelamento era devido, 

porquanto vinculadas ao CPF do cidadão declarado isento. O comunicado apresentava também 

o CPF do cidadão e o número do Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) do imóvel habitado 

pelo requerente. 

No sistema da DAU, de gestão da PGFN, as quatro inscrições que deveriam ser objeto 

de cancelamento estavam associadas ao CPF do cidadão, ao RIP do imóvel e aos respectivos 

processos administrativos. 
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Na informação da SPU que solicitava o cancelamento das quatro inscrições, havia erro 

material em relação ao dígito final de um dos processos administrativos ali citados, tendo sido 

grafado o numeral 2 ao invés do numeral 7. 

Em razão do erro material a PGFN, em 27/02/2018, devolve expediente à SPU 

objetivando a correção e nada opera no sistema da DAU, conservando a situação de 

irregularidade do cidadão, a despeito da declaração de isenção ocorrida em 2017. 

Em 16/03/2018, o cidadão solicita à PGFN que operacionalize o seu direito à isenção, 

outrora declarado pela SPU. Junta ao requerimento, o ofício daquela secretaria dirigido à PGFN, 

com o fito de cancelar as quatro inscrições indevidas. 

Em 29/08/2018, o PFN que analisou o requerimento assim o finalizou: 

DOSSIE 10080.003966/0318-28 INTERESSADO: JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA 

CPF: 079.690.584-34 PROTOCOLO: 00273482018 REQUERIMENTOS: 

20180075879 a 20180075882 DESPACHO Trata-se de pedido administrativo de 

revisão/extinção da(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa da União nº(s) 40 6 13 013644-

63, 40 6 16 002081-02, 40 6 16 020070-31 e 40 6 17 005726-12, referente(s) a 

crédito(s) originário(s) da Secretaria de Patrimônio da União – SPU. A requerente 

sustenta que faz jus à isenção dirigida às pessoas consideradas carentes ou de baixa 

renda cuja situação econômica não lhes permita pagar esses encargos em prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família, de que trata o artigo 1º do Decreto-Lei nº 1.876, 

de 15/07/1981, na redação que lhe deu a Medida Provisória nº 335, de 26.12.2006, 

convertida na Lei nº 11.481, de 31/05/2007. Informa que o cancelamento das 

inscrições, com base nessa isenção, foi objeto de ofício encaminhado a este órgão pela 

SPU. Passo ao exame. Em consulta ao Dossiê 10080.000652/0218-19, constata-se 

que, efetivamente, a SPU, por meio do Ofício nº 97540/2017-MP, de 11/01/2018, 

solicitou o cancelamento de inscrições de débitos originários daquela Secretaria, em 

nome do requerente, pelo fundamento supra indicado. Todavia, esta Procuradoria 

proferiu, em 26/02/2018, o seguinte despacho no referido Dossiê: “Trata-se de ofício 

da SPU/PE, solicitando o cancelamento das inscrições referentes aos processos 

04962.602117/2016-81, 04962.604931/2013-92, 04962.609190/2016-83, por o titular 

do imóvel RIP: 2531.0007124-88 ter sido considerado carente. Destarte, não há 

processo no SIDA com o número 04962.604931/2013-92. Desta forma, determino ao 

SERAP/DIDAU, oficiar a SPU/PE, para esclarecer os exercícios das taxas de 

ocupação requeridos no pedido de isenção, o correto número do processo 

04962.604931/2013-92, bem como enviar o extrato do SIAPA com os débitos 

cancelados.” Em atendimento ao citado despacho foi expedido o Ofício nº 

0506/2018/SERAP/DIDAU-PRFN-5ª Região, datado de 27/02/2018, solicitando à 

SPU os esclarecimentos apontados, sendo que, até o presente momento, não houve 

resposta a esse ofício. Revela-se, portanto, prematuro o cancelamento solicitado, eis 

que este órgão aguarda os devidos esclarecimentos por parte da SPU. Diante do 

exposto, INDEFIRO o requerimento administrativo. DETERMINO ao 

SERAP/DIDAU: 1-VINCULAR o presente dossiê aos processos administrativos das 

inscrições; e 2-ARQUIVAR estes autos. Fica o(a) requerente cientificado(a) do 

presente despacho por meio do e-CAC. Recife-PE, 29 de agosto de 2018.  

 

Em 18/03/2019, a SPU encaminha novo ofício à PGFN reiterando o anterior e informa 

corretamente o número do processo administrativo que havia sido grafado erradamente.  

Em 26/03/2019, as quatro inscrições são extintas, por decisão administrativa do órgão 

de origem, após despacho exarado por PFN comandando a extinção.  
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DIMENSÃO ANÁLISE 

TRANSFORMAÇÃO real < possível 

RESOLUTIVIDADE 

SUBSTANTIVA 

Em exame superficial, o PFN teria diagnosticado o erro material cometido e 

poderia tê-lo ultrapassado. Sua atuação demonstra que ele não se utilizou de 

todas as ferramentas disponíveis para gerar o melhor resultado possível. 

Providência atendida em 166 dias. 

SUPERAÇÃO DO 

TECNICISMO 

Ausente, utilizou-se de protocolo padrão dispensável e adiou, sem 

necessidade, a geração do resultado. A conduta de "encaminhar e aguardar" 

aprisiona a razão substantiva e, por estar naturalizada no subsistema do 

Estado, torna-se de mais difícil detecção e crítica. 

ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DO 

DIÁLOGO 

Amor: ausente. Não há demonstração de comprometimento com a 

necessidade do cidadão. O pleito é tratado como objeto e não como sujeito. 

Fé: ausente. A situação exposta pelo cidadão, embora carreada de 

documentação comprobatória, que coincidia inclusive com expediente 

encaminhado à PGFN sem qualquer interveniência do interessado não foi 

suficiente para despertar o agente público para o reconhecimento da 

alteridade. 

Humildade: ausente. O PFN coloca-se em lugar superior ao cidadão, 

porquanto julga legítima a postura passiva de aguardar a correção da 

informação, ainda que existam meios de neutralizar o erro material, 

distanciando-se do papel que a Administração Pública deve exercer na 

democratização das relações sociais. 

Confiança: ausente. Desprezo pelas afirmativas do cidadão, o que 

fundamenta a atuação protocolar observada. 

Esperança: presente na tentativa do cidadão em obter da administração 

tributária o cumprimento da decisão administrativa a seu favor. 

Criticidade: ausente. Caso permeasse a atuação do PFN, ele teria se 

utilizado de outros parâmetros que o levariam a concluir pela procedência 

do pleito do cidadão sem a necessidade de nenhuma outra providência 

adicional.  

PRÁXIS 
Ausente. Não houve qualquer ação crítica dirigida ao questionamento da 

rotina burocrática em prol da solução do problema trazido pelo cidadão. 

Quadro 11 - Análise do caso 4 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

CASO 5: Requerimento nº 20180097322 

O cidadão solicita, por intermédio de formulário próprio, em 16/04/2018, a inclusão de 

pagamento do valor de R$ 191,70 (cento e noventa e um reais e setenta centavos) na inscrição 

em DAU que pende em seu desfavor, fornecendo, para tanto, o número correto da inscrição, o 

valor e data do pagamento, o número de seu CPF e a cópia do documento de arrecadação com 

o pagamento efetuado. 

Em 17/04/2018, o PFN responsável pela análise e solução do caso entendeu-o 

prejudicado mediante a seguinte manifestação: 

Deverá o Contribuinte protocolar junto à RFB pedido de retificação de DARF, para 

que faça constar o número correto da inscrição como sendo 70 1 11 018199-12, bem 

como do CPF, tal como DARF de cobrança anexado ao pedido. 

 

O resultado da análise não foi acessado pelo cidadão após a decisão e, até a data da 

realização desta pesquisa em 17/04/2020, o referido pagamento não havia sido incluído na 

inscrição, permanecendo a mesma em cobrança no sistema de gestão da DAU. 
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A Lei nº 13.460/2017 traz as seguintes diretrizes, que visam orientar a práxis no dia a 

dia da administração pública: 

Art. 5º O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, 

devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes 

diretrizes:  

I - urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no atendimento aos usuários;  

 

II - presunção de boa-fé do usuário;  

 

III - atendimento por ordem de chegada, ressalvados casos de urgência e aqueles em 

que houver possibilidade de agendamento, asseguradas as prioridades legais às 

pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas 

acompanhadas por crianças de colo;  

 

IV - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações, 

restrições e sanções não previstas na legislação;  

 

V - igualdade no tratamento aos usuários, vedado qualquer tipo de discriminação;  

 

VI - cumprimento de prazos e normas procedimentais;  

 

VII - definição, publicidade e observância de horários e normas compatíveis com o 

bom atendimento ao usuário;  

 

VIII - adoção de medidas visando a proteção à saúde e a segurança dos usuários;  

 

IX - autenticação de documentos pelo próprio agente público, à vista dos originais 

apresentados pelo usuário, vedada a exigência de reconhecimento de firma, salvo em 

caso de dúvida de autenticidade;  

 

X - manutenção de instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas 

ao serviço e ao atendimento;  

 

XI - eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social seja 

superior ao risco envolvido;  

 

XII - observância dos códigos de ética ou de conduta aplicáveis às várias categorias 

de agentes públicos;  

 

XIII - aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e 

procedimentos de atendimento ao usuário e a propiciar melhores condições para o 

compartilhamento das informações;  

XIV - utilização de linguagem simples e compreensível, evitando o uso de siglas, 

jargões e estrangeirismos; e  

 

XV - vedação da exigência de nova prova sobre fato já comprovado em documentação 

válida apresentada.  

 

Com o fito de orientar o agir dos agentes públicos da União na observância da Lei nº 

13.460/2017, o chefe do Poder Executivo assim dispôs no Decreto nº 9.094/2017: 

Art. 5º No atendimento aos usuários dos serviços públicos, os órgãos e as entidades 

do Poder Executivo federal observarão as seguintes práticas: 

I - gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania, nos termos da Lei nº 

9.265, de 12 de fevereiro de 1996 ; 

 

II - padronização de procedimentos referentes à utilização de formulários, guias e 

outros documentos congêneres; e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9265.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9265.htm
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III - vedação de recusa de recebimento de requerimentos pelos serviços de protocolo, 

exceto quando o órgão ou a entidade for manifestamente incompetente. 

 

§ 1º Na hipótese referida no inciso III do caput, os serviços de protocolo deverão 

prover as informações e as orientações necessárias para que o interessado possa dar 

andamento ao requerimento. 

 

§ 2º Após a protocolização de requerimento, caso o agente público verifique que o 

órgão ou a entidade do Poder Executivo federal é incompetente para o exame ou a 

decisão da matéria, deverá providenciar a remessa imediata do requerimento ao órgão 

ou à entidade do Poder Executivo federal competente. 

 

§ 3º Quando a remessa referida no § 2º não for possível, o interessado deverá ser 

comunicado imediatamente do fato para adoção das providências necessárias. 

 

A respeito da retificação de documentos de arrecadação pagos com a existência de erro 

material em algum dos seus campos, a Instrução Normativa nº 672/2006, da RFB assim dispõe 

acerca da atuação de ofício da administração tributária:  

Art. 10. Independentemente de pedido, a unidade retificadora promoverá de ofício a 

retificação de Darf ou Darf-Simples quando constatado evidente erro de 

preenchimento do documento. 

 

§ 1o A retificação de ofício de Darf ou Darf-Simples será precedida da formalização 

de processo administrativo, no qual o servidor que identificou o erro fará constar as 

evidências da ocorrência. 

 

§ 2o Será admitida a retificação de ofício de Darf ou Darf-Simples eletrônicos 

decorrentes de compensação tributária efetuada no Sistema Integrado de 

Administração Financeira (Siafi), por erros cometidos por ocasião da geração dos 

mesmos, exceto os relativos ao campo "CPF/CNPJ. 

 

Os normativos demonstram o que era exigível do agente público no desenrolar do 

atendimento ao cidadão, embora a atuação sob análise tenha se afastado das normas a ela 

aplicáveis. 
DIMENSÃO ANÁLISE 

TRANSFORMAÇÃO real < possível 

RESOLUTIVIDADE 

SUBSTANTIVA 

O agir do Estado que não se reconhece como um todo, não responde 

adequadamente à sociedade e carece de resolutividade substantiva. A despeito 

de ter finalizado a demanda do cidadão em apenas um dia, o PFN não a tratou 

substantivamente e não se utilizou de todos os meios possíveis para gerar o 

melhor resultado possível para o cidadão. 

SUPERAÇÃO DO 

TECNICISMO 

Ausente. A decisão dada ao cidadão exacerbou do tecnicismo apesar de, sob as 

lentes da racionalidade instrumental, aparentar capacidade de resposta estatal. O 

encerramento do requerimento não pode prescindir de conteúdo substantivo 

especialmente quando existem mecanismos disponíveis para fazê-lo. 

ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DO 

DIÁLOGO 

Amor: ausente. A atuação foi autocentrada e revelou incapacidade de apreensão 

da substantividade do conteúdo do pleito, negando-lhe empatia. 

Fé: ausente. A crença no sujeito humano não esteve presente, ante a postura 

distante com que o pleito foi encerrado, quando, na realidade havia legislação 

que viabilizaria o atendimento do pleito. 

Humildade: ausente. O PFN coloca-se em lugar superior ao cidadão e externa 

decisão que não toma como seu o trabalho de encaminhar o pleito ao órgão 

capaz de produzir a transformação requerida pelo cidadão.  

Confiança: ausente. Desprezo pelas necessidades do cidadão. Tentativa de 

transferir-lhe o ônus de conhecer as minúcias da organização administrativa 

para encobrir a falta de atuação estatal.  
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Esperança: presente na tentativa do cidadão em obter da administração 

tributária os efeitos do pagamento realizado. 

Criticidade: ausente. A atuação mecânica observada permite questionar até 

mesmo se o agente tem consciência de seu papel como Estado. Essa atuação 

protocolar   parece ser cultural, porquanto a despeito da existência de legislação 

de vários níveis a amparar postura mais resolutiva, o agente público não 

consegue se desvencilhar da jaula de ferro. 

PRÁXIS 

Ausente. A legislação que rege o atendimento ao público é um discurso do 

Estado, cuja práxis não se deu no caso sob análise. A Lei foi esgotada de sua 

dimensão de ação, que levou ao sacrifício da reflexão e a sua inaptidão para a 

transformação da realidade. 

Quadro 12 - Análise do caso 5 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

CASO 6: Requerimento nº 20180051020 

O cidadão requerente resistiu à pretensão da administração tributária em majorar o 

imposto de renda que lhe seria devido em razão da não comprovação das despesas médicas 

arroladas em sua declaração de rendas. 

Não tendo recebido a primeira notificação da RFB para a apresentação dos documentos, 

o fez de forma extemporânea, em 04/12/2014, o que – apesar de ter sido considerado por aquele 

órgão - não teve o condão de suspender as ações para a cobrança da dívida. 

Em 05/12/2016 a análise do pleito foi feita por agente público competente no âmbito da 

RFB, que concluiu pelo seu deferimento parcial sem, todavia, terem sido produzidos os efeitos 

que repercutiriam decisivamente na vida do cidadão. 

Somente em 31/01/2018, a questão foi retomada no âmbito da RFB, por força de 

provocação do contribuinte, que buscou parcelar a dívida outrora contestada mesmo sem obter 

resposta definitiva acerca do seu questionamento realizado em 2014.  

Em 09/02/2018, o cidadão foi notificado pela RFB da decisão que reconhecia a 

necessidade de revisar o valor de sua dívida, reduzindo-a em cerca de 83% (oitenta e três por 

cento) do valor inicialmente cobrado, restando o seu pleito, registrado em 04/12/2014, 

parcialmente deferido. 

Em 21/02/2018, a RFB enviou o e-dossiê nº 10010011068/0218-12 à PGFN com cópia 

do despacho decisório proferido no bojo do processo administrativo nº 10166.730850/2014-19, 

que dava conta do deferimento parcial do pleito do cidadão e solicitava que a PGFN procedesse 

à alteração da inscrição em DAU diminuindo-lhe o valor. 

Em 14/03/2018, a PFN responsável pela análise do e-dossiê comandou a alteração do 

valor da inscrição em DAU tal como solicitado pela RFB. 
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Sem saber o andamento interno dado ao caso pela administração tributária e, de posse 

da referida decisão, o cidadão dirigiu-se à PGFN e, por intermédio do requerimento em 

epígrafe, em 27/02/2018, juntou formulário padrão, preenchido de forma incompleta 

acompanhado do despacho da RFB que dispunha sobre a revisão da dívida, agora já inscrita em 

DAU desde 27/05/2016.  

O PFN que analisou o pleito em 14/03/2018, julgou-o prejudicado assim manifestando-

se: 

DOSSIÊ/PAF (E-PROCESSO): 10166.601717/2016-18 CONTRIBUINTE: 

ORDENICE MARIA DA SILVA ZACARIAS CNPJ/CPF: 033.727.901-20 

ASSUNTO: Revisão e/ou extinção de dívida Trata-se de requerimento no qual a 

contribuinte busca a revisão da inscrição 10 1 16 002930-34, em decorrência do 

despacho decisório expedido no PA 10166.730850/2014-19. Passo a análise. O 

presente pleito já foi analisado no PA mencionado por esta Procuradora, sendo 

encaminhado para cumprimento pela SERDA/PRFN1a Região, como demonstra o 

despacho anexo. Diante do exposto, resta PREJUDICADO o presente requerimento. 

Informa-se que o cumprimento do despacho anexo poderá ser acompanhado pelo 

contribuinte no PA 10166.730850/2014-19 ou no PA 10166.601717/2016-18, ao qual 

foi vinculado. Unidade Virtual da 1ª Região/VIDA1, 14 de março de 2018.  

 

Em 19/03/2018, houve o ajuizamento de ação de execução fiscal para a cobrança do 

valor original da dívida, a despeito da contestação do cidadão feita em 04/12/2014 e da 

comunicação do seu deferimento parcial em 09/02/2018. 

Em 29/03/2018, o sistema da DAU foi alterado e o valor da dívida anteriormente 

cobrado foi reduzido, como havia restado decidido em 05/12/2016, não havendo nos processos 

administrativos analisados, qualquer comprovação de notificação ao cidadão acerca da 

efetividade dada ao seu pleito. 

DIMENSÃO ANÁLISE 

TRANSFORMAÇÃO  real < possível 

RESOLUTIVIDADE 

SUBSTANTIVA 

A atuação da PFN se deu em 15 dias e gerou o resultado que lhe era exigível, no 

sentido de ordenar a prática do ato que impactaria o cidadão. A transformação 

na vida do cidadão se operou em 30 dias, contados do seu requerimento à 

PGFN. 

SUPERAÇÃO DO 

TECNICISMO 

Neutra: a PFN agiu seguindo os exatos termos do padrão existente para esse 

processo de trabalho, foi técnica, mas não exorbitou da técnica. 

A superação do tecnicismo teria se dado se a PFN houvesse se utilizado de 

algum mecanismo capaz de fazer com que a sua decisão produzisse efeitos 

imediatos. 

ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DO 

DIÁLOGO 

Ausente o diálogo, embora presentes alguns dos seus elementos constitutivos. 

Amor: ausente. O cidadão, ao protocolar o requerimento, não externou qualquer 

argumento a fim de sensibilizar a PFN acerca da necessidade de operar 

rapidamente a revisão, portanto, o próprio requerente encobriu a sua 

substantividade e pareceu atuar permeado pela racionalidade instrumental. A 

PFN trata a questão como objetivamente foi colocada. Há uma relação utilitária 

na qual o amor não está presente.  

Fé: ausente. O reconhecimento da humanidade no interlocutor precede a fé 

nesse sujeito humano. Considerando que se relação se deu pautada unicamente 

pela racionalidade instrumental, a fé  no sujeito não esteve presente. 

Humildade: presente, a PFN preocupa-se em atuar rapidamente, presta contas 
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de sua atuação, ao juntar o despacho proferido e dá mecanismo de o requerente 

acompanhar o desenrolar do seu pleito, o que denota comportamento em que o 

PFN compreende-se como um igual ao cidadão. 

Confiança: ante a ausência do amor e da fé, abalada está a confiança, uma das 

bases para que a relação Eu-tu se estabeleça.  

Esperança: ausente já no pleito do cidadão, que sequer deduziu argumentos em 

seu teor, limitando-se a juntar o despacho da RFB que alteraria a inscrição. Na 

realidade, o próprio ato de requerer revela a sua falta de esperança no 

funcionamento do Estado, porquanto o próprio despacho da RFB, cujo 

cumprimento era desejado, já ordenava o encaminhamento do processo à PFN 

para que a alteração da inscrição fosse feita. Caso houvesse esperança e 

confiança, o cidadão não julgaria necessário protocolar requerimento para este 

fim. 

Criticidade: ausente especialmente no cidadão, que aguardou por prazo muito 

superior ao razoável a manifestação da RFB, sem se insurgir contra a demora 

injustificada. 

PRÁXIS 
A ausência de diálogo impediu que houvesse ação refletida por parte do PFN a 

fim de transformar a realidade do cidadão de forma imediata. 

Quadro 13 - Análise do caso 6 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

CASO 7: Requerimento nº 20180055583 

O cidadão protocolou requerimento em 28/02/2018 pleiteando o reembolso das parcelas 

pagas relativas a parcelamento iniciado em junho de 2014, realizado em 30 parcelas. O referido 

parcelamento, para ser considerado válido, precisava ter sido consolidado pelo requerente em 

momento posterior, oportunidade em que ele deveria ter indicado quais dívidas pretendia quitar 

com a avença.  

Não tendo havido a consolidação, o cidadão relata, no requerimento de 28/02/2018, ter 

sido orientado por servidor da RFB a solicitar o cancelamento do acordo e a restituição do valor 

pago, sendo possível dar início a novo parcelamento, agora no âmbito da PGFN, com código 

de receita próprio para parcelamento de dívidas inscritas em DAU. Em cumprimento à 

orientação recebida, o requerente aderiu a novo parcelamento, via internet, agora perante a 

PGFN, em 02/11/2017. 

Nesse contexto, o pleito, ora analisado, consistia em transferir o valor pago no 

parcelamento não consolidado para quitar o débito parcelado perante a PGFN. Foram juntados 

ao requerimento os DARF´s pagos outrora. 

Em 16/03/2018, o PFN deferiu parcialmente o pleito nos seguintes termos: 

Trata-se de pedido administrativo, formulado em 28/02/2018, de restituição mediante 

“aproveitamento” dos valores recolhidos no âmbito do parcelamento de reabertura da  

Lei nº 11.941, de 2009, operada pela Lei nº 12.865, de 2013, modalidade PGFN-

DEMAIS DÉBITOS – ART. 3º (código de receita 3841) com o saldo devedor da 

contribuinte no bojo do parcelamento do Programa Especial de Regularização 

Tributária – PERT, instituído pela Medida Provisória nº 783, de 31/05/2017, 

convertida na Lei nº 13.496, de 24/10/2017. 

Passo a apreciar. 
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Consultando-se o PAEX e o SIDA (telas anexadas), verifica-se que a requerente 

detém, validada no sistema, a modalidade PGFN – DEMAIS DÉBITOS – ART. 3º do 

parcelamento de reabertura da Lei nº 11.941, de 2009, operada pela Lei nº 12.865, de 

2013, a que se encontrava vinculada a inscrição 40 1 11 002468-40, cuja 

desvinculação foi efetivada (com o restabelecimento da sua exigibilidade) por força 

de despacho desta Procuradoria proferido em 10/10/2017 nos autos do Dossiê nº 

12883.720351/2017-88 (fls. 5-6), em que foi deferido pedido de desistência 

irretratável e irrevogável do aludido parcelamento, para fins de adesão ao PERT. 

Consultando-se o SISPAR, constata-se que a requerente detém efetivamente 

parcelamento no PERT (nº 1570849), em que incluiu a citada inscrição 40 1 11 

002468-40, o qual se encontra ativo e em dia. 

Ocorre que não é possível promover-se o aproveitamento direto, no parcelamento do 

PERT, dos recolhimentos indicados pela requerente, eis que, no âmbito desta 

Procuradoria, o PERT é controlado no SISPAR, em que os recolhimentos são 

efetuados a partir de DARF’s numerados emitidos a partir do próprio sistema. 

No entanto, entendemos viável promover o REDARF dos citados recolhimentos para 

o código de receita da inscrição 40 1 11 002468-40, a única, repita-se, incluída no 

PERT pela requerente e a única inscrição em DAU existente em seu nome (cf. telas 

do SIDA e do PLENUS, anexadas), do modo a que os citados recolhimentos sejam a 

ela apropriados, com posterior revisão do PERT no SISPAR para adequação do valor 

das futuras prestações do parcelamento do PERT. 

Assim, DEFIRO EM PARTE o requerimento administrativo e ENCAMINHO os 

presentes autos à RFB com solicitação de promover – se não houver obstáculos no 

âmbito da RFB – o REDARF de todos os recolhimentos efetuados pela requerente no 

código de receita 3841 (cf. telas anexadas) para o código de recolhimento da citada 

inscrição (3543-DIV.ATIVAIRPF), fazendo constar no campo “número de 

referência” o número da inscrição (40 1 11 002468-40), retornando em seguida os 

presentes autos a esta DIDAU/PRFN5 para conferência da apropriação do(s) citado(s) 

pagamento(s) à inscrição mencionada e posterior revisão da conta PERT no SISPAR. 

Fica o(a) requerente ciente do presente despacho pelo e-CAC. 

 

As normas vigentes no âmbito da administração tributária consideram inválido o 

parcelamento no qual o contribuinte tenha deixado de atender o chamado da administração para 

efetuar sua consolidação (ato no qual o contribuinte diria ao fisco quais dívidas inseriria na 

avença e em quantas parcelas pretendia quitá-las).  

Não tendo havido a consolidação, as normas recomendam que as dívidas sejam 

reestabelecidas com a incidências de todos os encargos e que eventuais pagamentos feitos antes 

da abertura do prazo para consolidação possam ser objeto de pedido de restituição. 

DIMENSÃO ANÁLISE 

TRANSFORMAÇÃO real = possível 

RESOLUTIVIDADE 

SUBSTANTIVA 

Encerrou a discussão em 13 dias e agiu buscando gerar o melhor resultado 

possível 

SUPERAÇÃO DO 

TECNICISMO 

Presente. A despeito de o pleito do cidadão encerrar providência inviável ante 

as normas e a tecnologia vigente, o PFN buscou produzir os efeitos almejados 

pelo cidadão por meios considerados legítimos pelo Estado.  

ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DO 

DIÁLOGO 

Todos presentes: 

Amor: comprometimento com a fala do cidadão e com a transformação que ele 

deseja ver implementada. Escuta ativa. 

Fé: a transformação da realidade pretendida pelo cidadão merece credibilidade, 

a despeito de as palavras deduzidas no pleito terem externado caminho inviável 

faticamente.  

Humildade: presente quando o PFN age comprometido com a geração do 

efeito legítimo desejado, independentemente da providência literal requerida ser 

impossível. A postura de levar o pleito em consideração a despeito de conter 

pedido impossível denota reconhecimento da capacidade do cidadão por parte 
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do agente público. 

Confiança: crença na razão substantiva do cidadão, a despeito deste cidadão ter 

ferido a racionalidade instrumental. Não importa que o cidadão tenha parcelado 

e não consolidado, o que importa é que ele pagou, essa é a substância. A 

racionalidade substantiva é força motriz para a solução viável ao caso. 

Esperança: presente na tentativa do cidadão de obter a quitação da dívida, 

independentemente de ter agido contrariamente à racionalidade instrumental. 

Criticidade: presente no juízo de valor feito pelo PFN, que transcendeu ao ato 

de fala do contribuinte para apreender a substância do seu pleito. 

PRÁXIS 
Presente: a ação foi refletida, transpôs a fala deficitária para gerar o efeito 

esperado pelo cidadão transformando-lhe a realidade. 

Quadro 14 - Análise do caso 7 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

CASO 8: Requerimento nº 20180012826 

O cidadão requer, em 22/01/2018, por intermédio de formulário próprio, a 

revisão/extinção da dívida inscrita em DAU contra o seu CPF sob o argumento da prescrição. 

O cidadão requer a aplicação de causa extintiva da obrigação tributária, qual seja a 

prescrição, cujo efeito prático transformador em sua vida é a regularidade fiscal em relação à 

respectiva dívida. 

O crédito, cuja extinção por prescrição era pretendida pelo cidadão, encontrava-se em 

cobrança judicial por intermédio da competente execução fiscal ajuizada em 2005. 

Na mesma data o pleito foi apreciado e deferido por PFN nos seguintes termos: 

Promovo revisão de ofício no controle da legalidade da cobrança do crédito tributário, 

em função do que estabelece o art. 53, da Lei 11.941/09. Como se vê dos autos (Fls.46, 

64/67) o crédito tributário se tornou exigível em 27/12/2004 e, a partir daí, foi 

localizado apenas um pagamento em 26/04/2011, portanto o tempo decorrido entre 

26/04/2011 até hoje (22/01/2018) ultrapassou 5 anos, e não foi localizada qualquer 

causa de suspensão ou de interrupção da prescrição até hoje. Por se tratar de débito 

tributário, não se aplica a suspensão do lapso prescricional previsto no Decreto-Lei nº 

1569/77, por conta da Súmula Vinculante nº 8 do STF, portanto, o crédito encontra-

se fulminado pela prescrição tributária e não merece ser inscrito em Dívida Ativa da 

União. Ao SETCOP para Extinção da inscrição nº 70 1 05 000771-05 (Processo 

Administrativo: 18471 002214/2004-71) por prescrição comum. (Ação 49). 

MOTIVAÇÃO: PRESCRIÇÃO COMUM. Após, enviar a DIAFI para ciência DATA 

DE EMISSÃO: 22/01/2018 

 

Em 24/01/2018, a inscrição que pendia contra o CPF do requerente foi extinta por 

prescrição e, em 21/02/2018, o PFN que atua nos feitos de execução fiscal perante a Justiça 

Federal teve ciência da extinção. Em 11/05/2018, houve a extinção da ação de cobrança a 

pedido da Fazenda Nacional. 

O PFN que analisou o requerimento pertence à unidade da PFN em cujas competências 

não está o manejo dos processos judiciais de cobrança, mas a gestão do estoque inscrito em 

DAU. 
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Embora não fosse sua atribuição oficiar nos autos da execução fiscal, o PFN que 

analisou o caso aplicou as orientações vigentes na PGFN, o que exigiu dele o acesso à execução 

fiscal em juízo, cujo impulso competia a outra unidade da PGFN, para verificar a existência ou 

não de causas suspensivas e/ou interruptivas da prescrição. 

DIMENSÃO ANÁLISE 

TRANSFORMAÇÃO real = possível 

RESOLUTIVIDADE 

SUBSTANTIVA 

Encerrou a discussão em 1 dia, atuou sistemicamente, agindo de forma a gerar o 

melhor resultado possível para o cidadão.  

SUPERAÇÃO DO 

TECNICISMO 

Presente: Há norma em vigor na PGFN que impõe ao cidadão o dever de juntar 

ao seu pleito, de extinção da inscrição por prescrição, os documentos que 

comprovem a data da constituição definitiva dos créditos tributários e não 

tributários e as razões pelas quais haveria prescrição (inciso IV, art.76, Portaria 

PGFN nº 33/2018). 

Embora o cidadão não tenha cumprido integralmente tal norma ao formular seu 

pleito, o PFN avaliou-o e produziu resultado, porquanto as informações 

necessárias à formação de sua convicção estavam disponíveis nos sistemas da 

administração tributária e da Justiça Federal, não havendo qualquer 

documentação necessária à apreciação que estivesse de posse apenas do cidadão. 

ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DO 

DIÁLOGO 

Todos presentes: 

Amor: comprometimento com a substância do pleito do cidadão, ainda que a 

instrução deficitária tenha gerado maior trabalho ao agente público na 

apreciação. 

Fé: os argumentos do cidadão merecem credibilidade, a despeito de estarem 

desacompanhados de documentação comprobatória. 

Humildade: presente quando PFN entrega ao cidadão o número do 

procedimento em que  sua decisão será materializada para lhe viabilizar o 

acompanhamento, bem como quando dá prosseguimento substantivo ao pleito 

ao invés de encerrá-lo, ou encaminhar a outro setor para juntada de informações. 

Confiança: crença nas afirmativas do cidadão, força motriz para postura ativa 

de ir atrás das informações necessárias para a análise do pleito. 

Esperança: presente na tentativa do cidadão de ver o reconhecimento da 

extinção do crédito pelo próprio credor (Estado), sem a necessidade de 

intermediação do Poder Judiciário. 

Criticidade: presente na postura do PFN, que o levou a buscar as informações 

de que precisava para formar a sua convicção, que traduz crítica à conduta 

passiva de aguardar que tudo esteja à sua frente para só então iniciar a ação. 

PRÁXIS 
Presente: a ação refletida impulsionou o PFN a buscar informações necessárias 

ao exercício da prestação estatal e a transformar a realidade do cidadão. 

Quadro 15 - Análise do caso 8 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

CASO 9: Requerimento nº 20180218662 

Em 14/08/2018, o cidadão requereu à PGFN a extinção da dívida pendente sobre o seu 

CPF, sob o argumento de que nela deveria ser incluído pagamento. 

Demonstrou documentalmente que, em 18/04/2018, efetuou o pagamento via DARF, 

porém sob o código de receita nº 0211, típico de dívidas afetas ao IRPF, geridas pela RFB, 

porquanto na fase administrativa da cobrança. Anexou também comprovante de pleito 

veiculado e deferido no âmbito da RFB em que solicitava a realização do REDARF do 

respectivo pagamento para dele passar a constar o código de receita próprio da DAU, qual seja, 
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o de nº 3543. Juntou também a tela do sistema da administração tributária que comprovava a 

realização da operação requerida. 

O PFN responsável pela análise do pleito considerou-o prejudicado em 20/08/2018, nos 

seguintes termos: 

Cuida-se, no caso, de requerimento no qual o contribuinte solicita o REDARF de 

pagamento efetuado sob o código de receita nº 0211 para o 3543. Ao SERDA, para 

encaminhar o presente e-dossiê para que a Secretaria da Receita Federal do Brasil - 

RFB analise o pedido, nos termos da Instrução Normativa SRF nº 672, de 30/08/2006. 

 

Em 25/08/2018, o pagamento, outrora efetuado e para o qual o REDARF havia sido 

solicitado, ingressou automaticamente na inscrição, que restou extinta por pagamento. 

Em 05/07/2019, a RFB devolve o e-dossiê à PGFN contendo o seguinte despacho: 

Devolvo à PFN, visto que o pedido de REDARF já foi decidido e executado em 

14/08/2018, como mostram os próprios documentos anexados ao dossiê às fls. 4, 13 

e 14.  

 

Em 14/08/2019, o e-dossiê é encaminhado ao arquivo pela PGFN. 

DIMENSÃO ANÁLISE 

TRANSFORMAÇÃO real < possível 

RESOLUTIVIDADE 

SUBSTANTIVA 

A prestação estatal encerrou-se em 11 dias (25/08/2018), porém ela decorreu de 

automação do processo de trabalho e não da interveniência do PFN que atendeu 

ao cidadão. Caso houvesse resolutividade substantiva, em 20/08/2018, data da 

apreciação do pleito, o contribuinte poderia ter obtido a informação de que 

dentro dos próximos 5 dias a dívida estaria extinta. 

SUPERAÇÃO DO 

TECNICISMO 

Ausente: a atuação do PFN foi protocolar, não efetivou escuta atenta ao pleito do 

requerente, compreendeu lhe mal e encaminhou o assunto à RFB 

desnecessariamente. 

ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DO 

DIÁLOGO 

Todos ausentes:  

Amor: o cidadão, ao protocolar o requerimento, não externou qualquer 

argumento a fim de sensibilizar a PFN acerca da necessidade de operar 

rapidamente a inclusão do pagamento, portanto, o próprio requerente encobriu a 

sua substantividade e pareceu atuar permeado pela racionalidade instrumental. A 

PFN trata a questão como objeto, supõe o enquadramento do pleito em 

determinado padrão e aplica-lhe as regras desse padrão, a despeito de serem 

inaplicáveis ao caso concreto. 

Fé: o reconhecimento da humanidade no interlocutor precede a fé nesse sujeito 

humano. Considerando-se que a relação se deu pautada unicamente pela 

racionalidade instrumental, a fé no sujeito não esteve presente. 

Humildade: quando há humildade, há disponibilidade para aprender e toda e 

qualquer mensagem é apreendida com atenção, a fim de lhe compreender a 

essência. A busca pelo tratamento do caso sem a leitura atenta e o 

encaminhamento equivocado do processo revela postura autocentrada, que busca  

desincumbir-se instrumentalmente dos objetos de análise sob sua 

responsabilidade. 

Confiança: ante a ausência do amor e da fé, abalada está a confiança, uma das 

bases para que a relação Eu-tu se estabeleça.  

Esperança: ausente já no pleito do cidadão, que sequer deduziu argumentos em 

seu teor, limitando-se a juntar a tela do sistema que demonstrava a realização do 

REDARF, que alteraria a inscrição.  

Criticidade: o pensamento crítico exige atenção para a adequada compreensão 

da realidade sobre a qual se realizará questionamentos. Não houve escuta ativa, o 

que levou à ação baseada em falsa compreensão da realidade com prejuízo da 

criticidade. 



67 

 

DIMENSÃO ANÁLISE 

PRÁXIS 
A ausência de diálogo impediu que houvesse ação refletida por parte do PFN a 

fim de transformar a realidade do cidadão de forma imediata. 

Quadro 16 - Análise do caso 9 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

CASO 10: Requerimento nº 20180208100 

A cidadã requereu perante a RFB, em 14/09/2015, a revisão da dívida relativa a imposto 

de renda pessoa física lançada contra o seu CPF em razão de glosas realizadas por aquele órgão 

da administração tributária, afetas a despesas médicas não comprovadas. 

Em seu pedido de revisão, a cidadã esclareceu sua impossibilidade de comparecimento 

à RFB para a entrega dos requeridos comprovantes das despesas médicas em razão de sua 

internação em clínica psiquiátrica. 

Esclarece também que buscou efetuar a entrega da documentação por intermédio de 

procurador, porém, o instrumento de mandato não fora aceito pela administração tributária. 

Por ser extemporâneo, o pleito não teve o condão de suspender a exigibilidade do crédito 

tributário e, a despeito de o pedido de revisão estar sob análise da RFB, a cidadã foi notificada 

acerca da inscrição de seu CPF na DAU como devedor de valor bem superior ao inicialmente 

devido à RFB, face a incidência de juros, multa e encargos sobre o débito original. 

Apresentou novamente impugnação à cobrança, agora em 23/06/2016, e solicitou 

agilidade na apreciação do seu primeiro pedido de revisão, que restou acompanhado de toda a 

documentação comprobatória das despesas outrora realizadas. 

Sem conseguir obstar o prosseguimento da cobrança, agora em DAU, a cidadã parcelou 

a dívida e manteve-se em dia com os pagamentos do parcelamento, como forma de assegurar 

sua regularidade fiscal. 

Em 28/05/2018, sobreveio a decisão da RFB deferindo o pleito da cidadã e alterando 

substancialmente a dívida outrora cobrada, que restou reduzida a cerca de 4% (quatro por cento) 

do valor inicialmente cobrado. 

Na mesma data foi encaminhado dossiê à PGFN dando conta da decisão da RFB para 

que ela repercutisse na inscrição em DAU a favor da cidadã. 

Recebido o dossiê na PGFN em 28/05/2018, foi distribuído na mesma data à PFN1 

competente para a sua análise. 

Em 19/07/2018, a PFN1, que analisou o dossiê, assim se manifestou: 

Encaminho ao SERAP para que junte cópia do Despacho de fls. 2 a 5 ao processo nº 

10166.608553/2016-41 e altere, na inscrição nº10.1.16.009766-03, os valores dos 

débitos referentes ao IRPF suplementar e à multa de ofício do exercício 2013, ano-

calendário 2012, conforme o quadro de fl. 5. Após, arquive-se.  
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Em 26/07/2018, a cidadã protocola requerimento perante a PGFN pleiteando a 

restituição das parcelas pagas a maior, considerando a decisão da RFB que reduziu o valor de 

sua dívida a 4% do valor inicialmente cobrado e a baixa da dívida, restabelecendo-se a sua 

regularidade fiscal plena. 

Em 09/08/2018, o servidor responsável pela alteração do valor da dívida no sistema de 

controle e gestão da DAU assim certificou: 

Não foi possível atender à solicitação de fls. 06. A inscrição está parcelada no 

SISPAR. 

 

Em 20/09/2018, a PFN2, responsável pelo atendimento do requerimento da cidadã, 

deferiu o pleito pronunciando-se da seguinte forma: 

Trata-se de pedido de revisão/extinção da CDA 10.1.16.009766-03 (PA 

10166608553/2016-4), que se encontrava parcelada, no SISPAR, cumulado com 

pedido de restituição dos valores das parcelas pagas a maior na conta de parcelamento 

nº 648186, em razão da procedência do pedido de revisão de débito, na RFB, que 

concluiu pela alteração dos valores da referida inscrição, conforme Desp. Decisório 

nº 0144/2018-/DRF-Brasília/DF, de 16/05/2018. Passa-se à análise. Primeiro, 

registra-se que a demora, na presente análise, deve-se ao fato de que as providências 

exigidas no despacho decisório supracitado somente puderam ser adotadas pelo 

SERDA da PRFN1, em 17/09/2018. No SIDA, como dito, o despacho decisório acima 

citado foi cumprido pelo SERDA da PRFN1, resultando na extinção da CDA 

indicada, após as alterações solicitadas pela RFB. No SIDA e no PLENUS, não há 

dívidas, nesta data, em nome da interessada, na PGFN, de acordo com as telas anexas. 

Assim, na presente data, há de se reconhecer o direito creditório da contribuinte, cujos 

valores serão informados no PA 10166 608553/2016-41, conforme solicitado por esta 

Procuradora ao SERDA da PRFN1, por despacho exarado nos autos. Diante disso, 

DEFIRO os pedidos formulados, que aguardam providências administrativas. 

Informo que o presente requerimento foi encaminhado à RFB, no dossiê nº 

10080.003632/0918-31, para processamento do pedido restituição, em fase do 

reconhecimento do direito creditório pela PGFN. 

 

Seguindo o mencionado no despacho acima, em 20/09/2018, a PFN2 impulsiona 

internamente a questão com o seguinte despacho: 

No interesse do Req. SICAR 20180208100 (Protocolo: 01090982018)- anexo, que 

pretende a restituição das parcelas pagas a maior na conta de parcelamento nº 648186, 

em razão da procedência do pedido de revisão de débito, na RFB, que concluiu pela 

alteração dos valores da inscrição 10.1.16.009766-03, conforme Desp. Decisório nº 

0144/2018-/DRF-Brasília/DF, de 16/05/2018 (fls.12/15), o qual já foi atendido, 

conforme demonstra a tela do SIDA de fls. 29/32, SOLICITO ao SERDA da PRFN1 

que informe os valores pagos pelo contribuinte que excederam o necessário para 

liquidação da dívida a fim de que seja posteriormente juntados ao dossiê nº 

10080.003632/0918-31, enviado à RFB com o pedido de restituição da contribuinte 

constante do requerimento SICAR acima, de acordo com o despacho retro. 

 

Em 22/11/2018, o processo é retornado à PFN2 com o seguinte despacho: 

Devolvo o presente dossiê à Procuradora que proferiu o despacho de fl. 64, 

considerando que o SERDA da PRFN1 não possui setor de cálculos para informar o 

valor a ser restituído. Registro que os procuradores da DIDAT/PRFN1 têm elaborado 
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os cálculos de pedidos de restituição, considerando a inexistência de setor de cálculos 

nesta unidade. 

 

Em 23/01/2019, a PFN2, quanto ao requerimento formulado em 26/07/2018, identifica 

no sistema de parcelamento da PGFN quais os pagamentos foram consumidos para a quitação 

do saldo devedor, já considerada a redução, e informa à RFB reconhecer o direito creditório da 

cidadã em relação a todos os demais pagamentos realizados no período de 23/09/2016 a 

27/07/2018.  

No que toca à atualização dos valores a serem restituídos, invoca a legislação pertinente 

para assegurar-lhe o direito. 

Pela análise do processo administrativo nº 10080003632/0918-31, inferiu-se que a 

efetiva restituição, correspondente à transformação desejada pela cidadã, ainda não tinha 

ocorrido até julho de 2020, porquanto o pleito ainda tramita no âmbito das unidades 

competentes da RFB para a realização do crédito. 

DIMENSÃO ANÁLISE 

TRANSFORMAÇÃO real < possível 

RESOLUTIVIDADE 

SUBSTANTIVA 

A prestação estatal foi requerida em 14/09/2015 e até a data de análise deste 

caso, 08/07/2020 ainda não tinha produzido todos os efeitos esperados pelo 

cidadão. A produção dos efeitos que impactariam da melhor forma possível o 

cidadão exige atuação conjunta da RFB e da PGFN. A atuação da PGFN 

encerrou-se em 23/01/2019 e gerou mudança na realidade do cidadão, mas não a 

transformação mais radical possível. 

 O caso envolve mais de um interlocutor no âmbito da PGFN, tendo sido 

identificado em apenas um deles (PFN2) o agir preocupado com a geração do 

melhor resultado. 

SUPERAÇÃO DO 

TECNICISMO 

Ausente na atuação da PGFN ao recepcionar o comunicado da RFB (PFN1), 

porquanto, sem dedicar-lhe a atenção devida, comandou incorretamente a 

alteração no sistema, o que postergou desnecessariamente a extinção da dívida 

que pendia contra o CPF da cidadã requerente. 

Presente na atuação do PFN responsável pela análise do pleito  protocolado 

perante a PGFN (PFN2). Pulou etapas, porquanto já considerou o pleito da 

restituição, embora não tivesse sido feito perante a RFB e não mediu esforços 

para dar concretude ao reconhecimento do direito creditório da cidadã. 

ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DO 

DIÁLOGO 

Ausentes PFN1 e Presentes PFN2:  

Amor:  a atuação do PFN1 trata a questão como objeto, supõe o enquadramento 

do pleito em determinado padrão e aplica-lhe as regras desse padrão, a despeito 

de serem inaplicáveis ao caso concreto, ante as suas especificidades que 

passaram desapercebidas à ação instrumental que lhe foi dirigida. Presente na 

atuação do PFN2, que denota preocupação com a justificativa da demora na 

produção de resultados e, mesmo diante da possibilidade de não agir acobertada 

pelas normas, escolhe postura ativa no tratamento da questão. 

Fé: o reconhecimento da humanidade no interlocutor precede a fé nesse sujeito 

humano. Considerando-se que a relação se deu pautada unicamente pela 

racionalidade instrumental, a fé no sujeito não esteve presente na atuação do 

PFN1. O contrário acontece com a atuação do PFN2, que reconhece como 

legítima a transformação pretendida pelo cidadão e esforça-se por gerá-la. 

Humildade: ausente na atuação do PFN1. Quando há humildade, há 

disponibilidade para aprender e toda e qualquer mensagem é apreendida com 

atenção, a fim de lhe compreender a essência. A busca pelo tratamento do caso 

sem a leitura atenta e o encaminhamento equivocado do processo revela postura 

autocentrada, que busca se desincumbir instrumentalmente dos objetos de 
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DIMENSÃO ANÁLISE 

análise sob sua responsabilidade. A atuação do PFN2 é humilde por que  entrega 

ao cidadão o número do procedimento em que  sua decisão será materializada 

para lhe viabilizar o acompanhamento, desculpa-se pela demora na produção de 

resultado e após o encerramento formal do requerimento no sistema, segue 

dando-lhe andamento mesmo precisando transpor as dificuldades estruturais da 

PGFN. 

Confiança: ante a ausência do amor e da fé, abalada está a confiança, uma das 

bases para que a relação Eu-tu se estabeleça, logo, ausente na atuação do PFN1. 

Presente na atuação do PFN2, que mesmo informada acerca da falta de estrutura 

do órgão para a realização dos cálculos, busca chegar aos valores a serem 

informados à RFB, conforme havia afirmado em seu despacho que encerrou o 

requerimento perante o cidadão. 

Esperança: como combustível para o diálogo, esteve presente na atuação do 

PFN 2, da qual se pode inferir a crença na possibilidade de transformação da 

realidade. Na atuação do PFN1, protocolar e instrumental, não há esperança, mas 

atuação maquinal. 

Criticidade: o pensamento crítico exige atenção para a adequada compreensão 

da realidade sobre a qual se realizará questionamentos. Não houve escuta ativa, 

o que levou à ação baseada em falsa compreensão da realidade com prejuízo da 

criticidade no caso da atuação do PFN1. Já na atuação do PFN2, a criticidade 

transpôs os obstáculos estruturais e avançou para além da atuação protocolar 

para transformar a realidade do cidadão. 

PRÁXIS 

A atuação do PFN1, orientada pela racionalidade instrumental, não traduziu 

qualquer ação refletida, o que influenciou negativamente na transformação da 

realidade do cidadão. Já a atuação do PFN2, empregou a práxis para gerar 

transformação, embora o seu agir solitário não tenha sido capaz de gerar a 

transformação completa da realidade do cidadão, tal como pleiteado. 

Quadro 17 - Análise do caso 10 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

CASO 11: Requerimento nº 20180285814 

Em 06/12/2018, o cidadão requereu o perdão de sua dívida, sob o argumento de que 

teria declarado equivocadamente seu filho, maior de idade, como seu dependente quando da 

emissão de sua declaração de imposto de renda pessoa física. 

Alega que não tem como efetuar o pagamento da dívida, porquanto, segundo seu relato, 

as portas dos bancos estariam fechadas para ele. Sustenta também que a referida dívida vem 

impedindo-o de obter as restituições do IRPF que julga serem de direito. 

Em 11/12/2018, o PFN responsável pela análise do pleito assim se manifestou: 

INTERESSADO(A): NILMA DO NASCIMENTO CPF: 245.089.851-49 

PROTOCOLO SICAR 01424812018 – REQUERIMENTO 20180285814/13 

INSCRIÇÕES 1011400135338 (PA10166.601074/2014-32) E 1011200901509 

(PA10166605020/2012-84) DESPACHO A contribuinte narra que os débitos 

tributários decorreram de equívoco na declaração de imposto de renda, em razão do 

registro de filho como dependente após a idade permitida. Requer o perdão dos 

débitos. As hipóteses de extinção e exclusão do crédito tributário estão previstas 

taxativamente em lei. O Código Tributário Nacional não autoriza o administrador 

público a conceder perdão de débitos tributários na forma pretendida pela 

contribuinte. No entanto, há a possibilidade de parcelamento dos débitos em até 

sessenta parcelas mensais, mediante acesso ao sítio eletrônico do Regularize 

(www.regularize.pgfn.gov.br). Com o regular parcelamento dos débitos, mediante 

pagamento tempestivo de cada parcela mensal, a contribuinte já conseguirá a exclusão 
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dos cadastros restritivos e a regularização da sua situação fiscal. Diante do exposto, 

indefiro o requerimento. Oriento a contribuinte a parcelar seus débitos mediante 

acesso ao sítio eletrônico do Regularize (www.regularize.pgfn.gov.br). Brasília, 11 de 

dezembro de 2018.  

 

DIMENSÃO ANÁLISE 

TRANSFORMAÇÃO real = possível 

RESOLUTIVIDADE 

SUBSTANTIVA 

A prestação estatal encerrou-se em 5 dias. A resolutividade substantiva está 

presente porque, a despeito da impossibilidade legal de atender ao pleito do 

cidadão, o PFN que realizou o atendimento buscou mostrar-lhe um caminho 

para que a solução do problema fosse aviada. 

SUPERAÇÃO DO 

TECNICISMO 

Neutra. A PFN foi técnica e agiu conforme lhe era exigível. Não houve 

tecnicismo. 

ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DO 

DIÁLOGO 

Todos presentes:  

Amor: a PFN parece levar em consideração a aflição do cidadão e embora lhe 

escapem mecanismos para satisfazer ao pleito, pode-se observar que o 

interlocutor foi considerado como sujeito humano, o agente público procurou 

apontar-lhe o caminho para a transformação da realidade adversa.  

Fé: houve o reconhecimento da humanidade no interlocutor.  

Humildade: houve disponibilidade para compreender a essência da mensagem 

e ao invés de um simples indefiro seguido do número da lei justificativa de sua 

decisão, o agente público explicou claramente as razões de decidir. 

Confiança: crença nas afirmativas do cidadão, que motivou o apontamento de 

caminho alternativo para o deslinde da questão.  

Esperança: presente na tentativa do cidadão de ver o reconhecimento da 

extinção do crédito.  

Criticidade: a despeito da situação adversa narrada pelo cidadão, o motivo 

trazido para o não pagamento do tributo não tem o condão de ensejar o perdão 

da dívida. Agiu criticamente o PFN quando aplicou corretamente a lei ao caso 

concreto, sem, todavia, aproveitar-se de estar com a lei a seu lado para subjugar 

o cidadão. 

PRÁXIS 

A presença do diálogo ensejou ação refletida por parte do PFN a fim de 

transformar a realidade do cidadão, encerrando o pleito assertivamente e 

fornecendo-lhe caminho alternativo e legítimo para a solução da adversidade 

relatada. 

Quadro 18 - Análise do caso 11 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

4.2.1 Resultado da análise comparativa dos casos 

 

Após análise comparativa dos casos, com a utilização das dimensões tidas por relevantes 

para essa pesquisa, pode-se compreender que, nos contextos em que os elementos constitutivos 

do diálogo estavam todos presentes, presentes também estavam a práxis e a transformação da 

realidade, tendo a mudança gerada na vida do cidadão correspondido à melhor possível. 

Importante frisar que, mesmo com o indeferimento do pleito do cidadão, é possível gerar 

transformação em sua vida, como se depreende do caso 11. O indeferimento era o único 

caminho possível ao PFN, mas ele o fez motivadamente e, sensível às dificuldades externadas 

pelo interlocutor, apontou-lhe caminho alternativo para solucionar o problema.  
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A transformação gerada pelo indeferimento foi importante porque deixou clara a 

realidade ao cidadão e equalizou rapidamente a sua expectativa à lei em vigor. 

Comprovou-se, a partir do estudo do caso 11, os ensinamentos de Freire (1994,79): 

 

O que pode ocorrer, ao exercer-se uma análise crítica reflexiva, sobre a realidade, 

sobre suas contradições, é que se perceba a impossibilidade imediata de uma forma 

determinada de ação, ou a sua inadequacidade ao momento. Desde o instante, porém, 

em que a reflexão demonstra a inviabilidade ou a inoportunidade de uma forma tal ou 

qual de ação, que deve ser adiada ou substituída por outra, não se pode negar a ação 

nos que fazem esta reflexão. É que esta se está dando no ato mesmo de atuar – é 

também ação. 

 

Outra percepção é a de que a presença do diálogo parece atrair a superação do 

tecnicismo e a resolutividade substantiva, embora a presença dessas duas últimas dimensões 

não garanta a relação dialógica, conforme se observa no caso 6. 

Infere-se também que, por vezes, é possível atender às expectativas do cidadão sem que 

o Estado se utilize da racionalidade substantiva caso a caso, no varejo. O estudo do contexto do 

caso 9 demonstra que a automação de determinado processo de trabalho produziu o melhor 

resultado prático na vida do cidadão sem que, para aquele caso concreto, fosse necessário o 

diálogo. 

A inferência ora realizada pode ensejar estudos de aprofundamento para questionar o 

papel da relação dialógica no desenho de bons processos, o que foge ao escopo dessa pesquisa. 

Também compreende-se, a partir do caso 10, que a despeito de alguns agentes públicos 

conseguirem estabelecer relações dialógicas com o cidadão que aciona o Estado por seu 

intermédio, fatores outros, inclusive a atuação de outros agentes públicos, ou questões de 

estrutura dos órgãos e instituições, podem inibir a geração do melhor mudança possível na vida 

do cidadão requerente. 

O Quadro 15 mostra resumidamente a comparação dos casos. 
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DIMENSÃO/CASOS CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 CASO 6 CASO 7 CASO 8 CASO 9 CASO 10 CASO 11 

TRANSFORMAÇÃO 
real = 

possível 

real < 

possível 

real < 

possível 

real < 

possível 

real < 

possível 
real < possível 

real = 

possível 

real = 

possível 

real < 

possível 
real < possível 

Real = 

possível 

RESOLUTIVIDADE 

SUBSTANTIVA 
Sim Não Não Não Não Sim Sim Sim Não 

PFN1: não 

 

PFN2: sim 

Sim 

SUPERAÇÃO DO 

TECNICISMO 
Sim Não Não Não Não Neutra Sim Sim Não 

PFN1: não  

 

PFN2: sim 

Neutra 

ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS 

DO DIÁLOGO 

Presentes Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes 

Ausente o diálogo, 

embora presentes 

alguns dos 

elementos 

constitutivos 

Presentes Presentes Ausentes 

PFN1: ausentes 

 

PFN2: presentes 

Presentes 

PRÁXIS Presente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Presente Presente Ausente 

PFN1: ausente 

 

PFN2: presente  

Presente 

Quadro 19 - Análise comparativa dos casos 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

.
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

A partir da observação de 4.569 (quatro mil quinhentos e sessenta e nove) atendimentos 

realizados por PFN´s aos cidadãos, durante o ano de 2018, seguindo a metodologia descrita, 

buscou-se compreender de que maneira a atuação dialógica dos agentes públicos pode 

contribuir para a dimensão da responsividade na ação estatal. 

 

5.1 O QUE SE APRENDEU COM A REALIDADE ESTUDADA? 

 

Perseguiu-se o objetivo de entender qualitativamente a relação existente entre a 

responsividade e a perspectiva da dialogicidade, com âncora no referencial teórico exposto no 

item 2 deste trabalho. 

Após tratamento e análise dos documentos que registraram as relações ocorridas entre 

o cidadão e o PFN, no período pesquisado, foram encontrados contextos em que o requerimento 

formulado, independentemente das razões ali carreadas pareceu significar, em regra, o objeto 

de trabalho para o agente público que deveria analisá-lo. 

A percepção é de que, em sendo considerado apenas como objeto, o pleito do cidadão 

não desperta os elementos constitutivos do diálogo e pressupostos da práxis e da transformação 

da realidade. 

Nota-se que o agir pautado somente pela racionalidade instrumental encontra nas 

normas positivadas sua legitimação. Independentemente do desafio que a tarefa lhe imponha, 

ela será sempre vista como seu objeto de trabalho, sobre o qual ele, servidor, precisa agir com 

o fito de dominá-lo, pautado pelos protocolos instituídos.  

O protocolo e sua forma de agir ali preconizada passa a ter um valor em si mesmo, de 

modo que o comportamento ali pautado justifica toda e qualquer atitude, ainda que seu emprego 

não resolva substantivamente a demanda do cidadão. 

A reificação do cidadão, que é tomado como objeto de trabalho a ser dominado, pode 

fazer com que o PFN termine por “jogar a criança fora com a água do banho” (linguagem 

metafórica para designar atos em que, no propósito de livrar-se de algo secundário ou 

indesejado, perde-se também o valioso e essencial).  

Não há espaço para substantivações, razão pela qual, nesses casos, o diálogo encontra-

se prejudicado. 
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Esse agir pautado exclusivamente pela racionalidade instrumental legitima, para o 

agente público, o descarte do pleito do cidadão por questões de forma, ao tempo em que diminui 

a responsividade da ação estatal e faz crescer a crise de legitimidade da Administração Pública 

perante os cidadãos. 

Outra compreensão importante diz respeito à marginalização da ação comunicativa 

quando a mediação dos contextos estudados se dá pela racionalidade instrumental. Não há, por 

parte do servidor público e, muitas vezes nem mesmo do cidadão, qualquer ação crítica dirigida 

ao questionamento da rotina burocrática, em prol da solução do problema trazido em questão. 

Esse tipo de atuação observada mantém o foco nos padrões burocráticos de objetividade, 

controle e padronização e não é capaz de considerar o cidadão como humano, denunciando a 

reificação do sujeito que ali está a interagir com o Estado. 

Percebe-se que a negativa ao diálogo inibe a crítica de parte a parte, por via de 

consequência, reforça a colonização do mundo da vida, que coloca o cidadão como consumidor 

de "produtos" prontos do Estado e pagador de tributos. 

O diálogo é pressuposto para a teoria social da ação comunicativa. Um Estado em que 

os agentes públicos não dialogam com os cidadãos perde a capacidade de crítica sobre si mesmo 

e tende a afastar cada vez mais o seu funcionamento da sociedade. 

Essa distância decorre de uma concepção reduzida de cidadania, em que que o cidadão, 

repita-se, é visto como consumidor de produtos prontos do Estado e pagador de tributos. Quanto 

maior a distância, maior o reforço da visão reducionista de cidadania, o que termina moldando 

o comportamento das pessoas. 

O cidadão vai aos poucos deixando de exercer sua cidadania em prol do exercício dos 

papéis de consumidor de políticas públicas e pagador de tributos, enquanto o agente público vai 

deixando cada dia mais de servir ao público, sob o argumento de que o que importa é o 

cumprimento das normas existentes. 

Atuar de forma substancialmente resolutiva pressupõe a existência de troca efetiva entre 

cidadão e Estado, independentemente dos códigos organizados estabelecidos para o referido 

relacionamento. 

Dessa forma, ao cidadão não se pode exigir, por exemplo, o conhecimento acerca das 

divisões internas da organização estatal, nem lhe transferir o ônus da perda da razão substantiva, 

risco inerente à departamentalização. Ainda que acobertadas pela legalidade, exigências como 

estas devem ser criticamente revisitadas. 
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Pode-se entender que o agir do Estado, que não se reconhece como o todo, não responde 

adequadamente à sociedade e carece de resolutividade substantiva, o que compromete a atuação 

responsiva sob a perspectiva da dialogicidade. 

O manejo adequado do ordenamento instituído para encontrar alternativa viável que 

gere transformação na vida do cidadão requerente, no tempo adequado, exige atuação sistêmica 

e comprometida com o sujeito a quem se serve. A perspectiva de que o Estado deve se submeter 

à Sociedade é o fiel da balança para a atuação responsiva. 

Em muitas análises, ficou claro também que a atuação tardia, ainda que tecnicamente 

correta, não pode ser considerada substantiva, porquanto dissociada de respeito e empatia para 

com o cidadão, que geralmente resta onerado pela demora. 

O tempo que o cidadão foi compelido a esperar para obter resposta acerca da prestação 

estatal requerida, denota atuação próxima ou distante da responsividade, conforme haja ou não 

motivos legítimos para a demora. 

Percebe-se o quanto a legislação que rege o atendimento ao público é um discurso do 

Estado, cuja práxis dar-se-á no dia a dia do atendimento, que precisa fazer acontecer o que o 

discurso propôs, sob pena de perda da confiança, elemento essencial para o enfrentamento da 

crise de legitimidade do Estado.  

Importante, pois, a coerência entre o dizer e o fazer, para que a palavra enunciada no 

discurso estatal, formatado na Lei nº 13.460/2017 e no Decreto nº 9.094/2017, seja viva e 

dinâmica, passando à efetiva prática. 

A legislação analisada pode ser considerada um discurso estatal responsivo, sob a 

perspectiva da dialogiciadade, na medida em que orienta o aplicador da lei a gerar 

transformação na situação fática do cidadão requerente, atuar de forma substantivamente 

resolutiva e transcender aos tecnicismos.  

A adequação exigida pelo discurso estatal demonstra a preocupação com a geração de 

mudança substantiva, transformação da realidade daqueles que requerem a prestação estatal.  

À medida em que a comparação entre o resultado possível e o resultado obtido aponta 

para um déficit de efetividade na prestação estatal, encontra-se comprometida a adequação 

almejada e, por sua vez, a responsividade estatal. 

A dissonância entre o resultado que foi entregue ao cidadão e aquele que poderia ter 

sido produzido mede a dimensão transformadora da atuação do Estado perante o cidadão. 

Quando a transformação produzida foi aquém da possível, entende-se que há déficit de 

responsividade na ação estatal. 
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Não é responsiva a prestação estatal arraigada aos protocolos como fins em si mesmos 

e, por isso, descomprometidos com a geração de transformação para o usuário do serviço. 

A superação do tecnicismo se traduz em diretrizes fixadas pela Lei nº 13.460/2017, 

quanto à eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social seja 

superior ao risco envolvido, à aplicação da tecnologia para simplificação de processos e 

procedimentos de atendimento ao usuário, à utilização de linguagem simples e compreensível 

e à vedação da exigência de nova prova sobre fato já comprovado em documentação válida 

apresentada. 

Foi possível depreender que o tecnicismo reforça o poder como operador do imperativo 

sistêmico do Estado burocrático, afastando dele o cidadão. O linguajar extremamente técnico é 

excludente da cidadania ativa, porque inibe a reflexão inerente ao diálogo e reforça a distância 

indesejada entre o servidor público, que é o próprio Estado na relação, e o cidadão. 

Nos contextos em que a atuação do agente público está carregada de tecnicismo, carece-

lhe responsividade, porquanto o excesso de protocolos instransponíveis é excludente e 

inviabiliza o estabelecimento de relações mais genuínas, nas quais o cidadão seja compreendido 

e o Estado se faça compreender. 

Percebe-se que nos casos em que o tecnicismo se exacerba, a humildade se apequena, 

impossibilitando a razão substantiva de mediar uma relação dialógica, do tipo eu-tu, o que 

macula a atuação responsiva sob a perspectiva do diálogo. 

Esta pesquisa não busca encontrar funcionalidades para minimizar comportamentos que 

sejam potencialmente inibidores da atuação responsiva, mas chamar a atenção para que eles 

passem a ser refletidos criticamente e retirem-se da naturalização que os blinda da criticidade. 

Noutro giro, a compreensão acerca daqueles que se orientam pela racionalidade 

substantiva é a de constante troca com o mundo a sua volta e de busca permanente do 

estabelecimento de relações do tipo eu-tu, nas quais a dialogicidade justifica a sua ação, um 

agir comunicativo. A despeito de seguir as normas existentes, necessárias ao funcionamento 

das organizações, o agente sente-se ligado ao seu interlocutor, enxerga-o como sujeito, por 

intermédio do pleito que lhe desafia o agir enquanto Estado. 

A partir dos contextos examinados, compreende-se que a perspectiva dialógica pode ser 

um caminho para a atuação mais responsiva do servidor público, na medida em que, em todos 

os casos analisados em que o diálogo esteve presente, a transformação operada na vida do 

requerente coincidiu com a que era possível, mesmo quando o pleito do cidadão foi indeferido, 

ou deferido parcialmente. 
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Nos casos em que o diálogo não ocorreu, a transformação operada na vida do cidadão 

poderia ter sido mais substantivamente significativa. 

A pesquisa trabalha com situações concretas em que o PFN se compromete com o dever 

de operar mudança na vida do cidadão e por isso transforma-lhe a realidade, agindo 

responsivamente. 

Importante traço que permite inferir a responsividade de sua atuação está na 

preocupação do PFN, que atuou no caso 10, em dar conta ao cidadão sobre o motivo da demora 

na análise do requerimento. A responsividade dialógica exige respeito ao interlocutor como um 

ser igual e que merece consideração e escuta ativa.  

Outra característica percebida na atuação daqueles PFN´s que geraram transformação 

na realidade do cidadão diz respeito à capacidade de compreensão do interlocutor, ainda que o 

pleito fugisse ao protocolo estabelecido pelas normas postas e pela tecnologia disponível. 

Por fim, o estudo revelou, a partir da análise do caso 10, que o agir responsivo de apenas 

um dos agentes públicos perante o cidadão nem sempre traduz a atuação do Estado como 

responsiva, o que leva a afirmar que a responsividade precisa ser um valor compartilhado pelos 

agentes públicos que materializam o agir estatal para que a relação Estado-sociedade seja mais 

substantiva e, por via de consequência, mais democrática. 

 

5.2 O QUE SE PODE CONCLUIR? 

 

Buscando compreender a relação existente entre a responsividade e a perspectiva da 

dialogicidade, conclui-se que o diálogo é pressuposto da responsividade. Há evidências de que 

não se pode ser substancialmente responsivo sem atuar sob a perspectiva da dialogiciadade. 

Respondendo ao problema motivador dessa pesquisa, que visava entender de que 

maneira a atuação dialógica dos agentes públicos pode contribuir para a dimensão da 

responsividade na ação estatal, conclui-se, a partir das análises realizadas, que a atuação 

responsiva pressupõe a transformação possível na realidade do cidadão.  

A geração da transformação possível não quer necessariamente dizer que o pleito do 

cidadão será deferido tal como formulado. Há pelo menos duas ocasiões em que a 

responsividade está presente sem que o pleito esteja atendido ipsis literis: 

1) Quando o Estado produz os mesmos efeitos desejados pelo cidadão, mas através da 

prática de atos distintos daqueles que o cidadão solicitou. 

2) Quando embora o pleito tenha sido indeferido, foi exposta a motivação adequada e 

apontado o caminho a ser seguido para a solução do problema do cidadão. A questão é encerrada 
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substantivamente e enuncia o modus operandi correto para que haja transformação da realidade 

vivenciada pelo cidadão. 

Em contrapartida, há evidências de que a responsividade estará ausente sempre que o 

cidadão permanecer com a sensação de carência de resposta substantiva. 

A não resposta, ou a resposta que tenha se tornado ineficaz por sua demora, denuncia a 

falta de responsividade do Estado perante o cidadão.  

Quando o cidadão aciona o Estado, acredita, em alguma medida, na possibilidade de 

modificação do status quo, tem esperança de que - ao exercer o seu direito de petição - será 

ouvido com atenção e respondido substancialmente, com respeito e justiça. Quando o servidor 

age de forma não dialógica, ele se torna injusto, antidemocrático e desrespeitoso com a essência 

humana do cidadão. 

Interação é a palavra-chave que aparece em todos os estudos de responsividade e que se 

teve a oportunidade de autenticar com o desenrolar dessa pesquisa, conduzindo à inferência de 

que a responsividade pressupõe o diálogo, a comunicação efetiva, o falar ilocucionário de 

Habermas (1987), que traduz a práxis de Freire (1994).  

Concluímos que como o cerne da responsividade, nos estudos sobre qualidade da 

democracia, corresponde à interação representante com representado, o cerne da responsividade 

administrativa está para a interação entre o servidor público com o cidadão. 

Oportuno destacar que tal classificação é meramente didática, porquanto a 

responsividade é conceito amplo, com ramificações distintas, mas necessariamente conjugadas 

para que ela se considere presente como resultado da democracia. 

Outrossim, em pleitos do cidadão que necessariamente demandem análise 

individualizada, para que se opere a efetiva transformação é pressuposto a compreensão da 

demanda ou necessidade do requerente perante o Estado. 

A compreensão da demanda pressupõe escuta ativa no processo de interação, o que, por 

sua vez, pressupõe o diálogo. 

Da relação dialógica resulta a compreensão da demanda/necessidade, tal compreensão 

substantiva leva à prática, que sendo ação refletida, age de forma substantivamente resolutiva 

e supera o tecnicismo. 

 A partir dessa ação refletida o agente público, desde que não obstado por adversidades 

ambientais que lhe escapem, transforma a realidade do cidadão, consolidando a atuação 

responsiva.  

A contradição desses achados é possível e até provável, considerando estar-se diante de 

atuação estatal altamente regulada, em que a aridez e a complexidade do tema terminam 



80 

 

favorecendo o uso indevido da cláusula da reserva do possível para inibir a má prestação do 

serviço, ou o serviço defeituoso, bem como para colocar o agente público em patamar 

ficticiamente superior ao cidadão, em franca oposição ao sentido do servir. 

Esse alerta revela a importância da práxis, que se alimenta da criticidade, face ao agir 

refletido que é. Imbuído de pensamento crítico, o agente público tem condições de perceber o 

sistema em que está inserido e atuar criticamente sobre ele, de modo a proteger-se dos 

operadores sistêmicos como o dinheiro e o poder, que terminam por cooptar o agir 

administrativo e submeter a racionalidade substantiva, inerente às relações, ao domínio cego da 

racionalidade instrumental. 

Uma vez emancipado, o agente público adquire condições de dialogar e, ao submeter 

sua atuação objetiva à sociedade, dar-se conta de eventuais contradições desse agir que podem 

vir a ser modificadas sem ferir a reserva do possível, superando o tecnicismo em prol da 

resolutividade substantiva que transforma e gera responsividade. 

O mapa conceitual da responsividade, constante da Figura 2, busca representar 

graficamente o conhecimento adquirido a partir da pesquisa, cujo valor público gerado consistiu 

em aplicar a teoria crítica sobre fatos administrativos, de modo a demonstrar que o pensamento 

crítico tem muito a contribuir para uma atuação mais responsiva da Administração Pública. 

 

 

Figura 2 - Dimensões de accountability 
Fonte: elaborada pela autora. 
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5.3 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

Na esteira de que a responsividade está ligada ao resultado da democracia, entende-se 

pertinente a realização de estudos que busquem abordar os efeitos que a atuação não responsiva 

do Estado gera na sociedade, compreendendo, na prática, a relação que pode haver entre a  

ausência de atuação responsiva por parte do agentes públicos e o baixo exercício da cidadania 

e menores índices de capital social.  

Sem desconsiderar o papel da racionalidade instrumental para o funcionamento das 

coisas, mas comungando da ideia de que a ação refletida e dialogada é a única capaz de 

emancipar o homem, entende-se que caberiam estudos de aprofundamento para questionar o 

papel da relação dialógica no desenho de bons processos, ou acerca da validade, sob a ótica da 

racionalidade substantiva, da antecipação dos diálogos que se dariam no dia a dia das relações 

servidor e cidadão, para programar automações, ou atuações padrão. 
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APÊNDICE A - Unidade de análise x Descrição 

 

DESCRIÇÃO TERMO PESQUISADO 

Unidades de análise afetas ao tema prescrição, causa de extinção do 

crédito tributário e, portanto, da inscrição em Dívida Ativa 

análise lapso 

cinco prazo 

config Prescrição 

constitui suspen 

constituí termo 

interr transcor 

Unidades de análise que podem representar preocupação do PFN em 

esclarecer ao cidadão a forma adequada de requerer restituição de 

valores pagos indevidamente 

1300 

1.300 

1717 

1.717 

http 

IN 

Unidades de análise que podem indicar utilização como excludentes da 

responsabilidade de análise perante o cidadão 

ação judiciais 

administrativa judicial 

alegar juízo 

âmbito julgad 

área peticionar 

autos procurador 

decisão prova 

esfera recorr 

execu recurso 

execução responsável 

execução fiscal transit 

fiscal ---- 

Unidades de análise que podem denotar inviabilidade fática de 

tratamento do pleito do cidadão pelo PFN, necessitando de 

manifestação do órgão de origem do crédito  

administrativo erro 

análise fato 

ante imput 

anterior origem 

declaraç quitação 

declaração remet 

encaminh SPU 

Unidades de análise que tendem a expressar conteúdo decisório 

arquivo extingu 

cancel extinguir 

competência extint 

declar indef 

def indeferido 

defer prejud 

determin prejudicado 

extin único 

extinção ---- 

Unidades de análise que, conjugadas com o NÃO, podem demonstrar 

contradição entre o pleito do cidadão e seu status quo perante o cadastro 

da Dívida Ativa da União 

CADIN 

impedimento 

óbice 

pendência 

PGFN 

Procuradoria 

Unidade de análise que pode indicar a necessidade do cidadão, a 

despeito de haver decisão judicial em seu favor, solicitar ao Estado o 

seu cumprimento  

cumpr 

Unidades de análise que expressam preocupação do PFN em informar 

ao cidadão parâmetros através dos quais ele conseguirá obter 

informações acerca do andamento do seu pleito 

dossiê 

nº 

número 

Unidades de análise importantes na construção de sentido, quando 

conjugadas com outras unidades de análise 

DRF 

inscri 
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DESCRIÇÃO TERMO PESQUISADO 

inscrição 

não 

receita 

RFB 

Unidades de análise que podem indicar atuação do PFN que, em 

consulta ao processo judicial eletrônico, busca evento capaz de subsidiar 

sua decisão administrativa 

ação 

evento 

processo 

Unidade de análise que pode indicar causa de revisão de dívida, 

associada à realização de pagamento por parte do cidadão 
inclusão 

Unidade de análise que pode indicar causa de extinção de dívida isenção 

Unidade de análise que pode considerada relevante para pesquisar a 

utilização da legalidade como justificativa de atuação não responsiva 
lei 

Unidade de análise que pode indicar causa de revisão ou extinção de 

dívida 
pagamento 

Unidade de análise que pode indicar hipótese de inscrição indevida no 

Cadastro de Inadimplentes da União 
preenchimento 

Unidade de análise que pode indicar adiamento da análise do pleito pelo 

PFN 
processo administrativo 

Unidade de análise que pode indicar necessidade de atuação da 

administração tributária para viabilizar a revisão ou extinção da dívida  
REDARF 

Unidades de análise que podem denotar responsividade da atuação do 

PFN quando associada a outras unidades de análise que indiquem 

fornecimento de informação ao contribuinte acerca de seu direito de 

requerer devolução de pagamento realizado ao Estado  

restitui 

restituí 

restituição 

sispar 

Pode indicar causa de revisão de dívida revisão 

Fonte: elaborado pela autora. 
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APÊNDICE B - Combinação de código de análise x Quantidade de achados 

 
CATEGORIA COMBINAÇÃO DE CÓDIGOS DE ANÁLISE QTD DE ACHADOS 

PRESCRIÇÃO Prescrição + análise + indef 166 

PRESCRIÇÃO Prescrição + autos + judiciais + indef   40 

PRESCRIÇÃO Prescrição + autos + judiciais + prejudicado 10 

PRESCRIÇÃO Prescrição + cancel 203 

PRESCRIÇÃO Prescrição + cinco + indef 110 

PRESCRIÇÃO Prescrição + cinco + prejud 6 

PRESCRIÇÃO Prescrição + competência 48 

PRESCRIÇÃO Prescrição + config 47 

PRESCRIÇÃO Prescrição + declar 219 

PRESCRIÇÃO Prescrição + defer 178 

PRESCRIÇÃO Prescrição + determin + extinção 74 

PRESCRIÇÃO Prescrição + determin + extingu 27 

PRESCRIÇÃO Prescrição + encaminh + DRF 10 

PRESCRIÇÃO Prescrição + encaminh + Receita 22 

PRESCRIÇÃO Prescrição + encaminh + RFB 20 

PRESCRIÇÃO Prescrição + execução fiscal + indef   165 

PRESCRIÇÃO Prescrição + execução fiscal + prejudicado 27 

PRESCRIÇÃO Prescrição + extin 473 

PRESCRIÇÃO Prescrição + extinguir + arquivo + único 29 

PRESCRIÇÃO Prescrição + extint 109 

PRESCRIÇÃO Prescrição + indef + constitui 89 

PRESCRIÇÃO Prescrição + indef + constituí 118 

PRESCRIÇÃO Prescrição + indef + interr 148 

PRESCRIÇÃO Prescrição + indef + lapso 22 

PRESCRIÇÃO Prescrição + indef + prazo 165 

PRESCRIÇÃO Prescrição + indef + suspen 11 

PRESCRIÇÃO Prescrição + indef + termo 94 

PRESCRIÇÃO Prescrição + indef + transcor 27 

PRESCRIÇÃO Prescrição + indeferido 341 

PRESCRIÇÃO Prescrição + judicial + indef   105 

PRESCRIÇÃO Prescrição + judicial + prejudicado 22 

PRESCRIÇÃO Prescrição + prejud + extint 23 

PRESCRIÇÃO Prescrição + prejudicado 72 

PRESCRIÇÃO Prescrição + processo administrativo  132 

PRESCRIÇÃO Prescrição + prova + indef  75 

PRESCRIÇÃO Prescrição + prova + prejudicado 1 

REDARF REDARF + encaminh + DRF + nº   15 

REDARF REDARF + encaminh + DRF + número   8 

REDARF REDARF + encaminh + Receita + nº   42 

REDARF REDARF + encaminh + Receita + número   16 

REDARF REDARF + encaminh + RFB + nº   35 

REDARF REDARF + encaminh + RFB + número   12 

REDARF REDARF + indef + receita  95 

REDARF REDARF + indef + RFB  66 

REDARF REDARF + prejudicado + receita                   35 

REDARF REDARF + prejudicado + RFB  19 

REVISÃO DE DÉBITO Dossiê + origem + prejud 18 

REVISÃO DE DÉBITO Dossiê + revisão + receita  76 

REVISÃO DE DÉBITO Revisão + receita + nº 186 

REVISÃO DE DÉBITO Revisão + receita + número 58 

ERRO NA DIRF OU 

FALSIFICAÇÃO 
Declaraç + não + receita + prejudicado 8 

ERRO NA DIRF OU 

FALSIFICAÇÃO 
Erro + preenchimento + declaração + DRF 6 
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CATEGORIA COMBINAÇÃO DE CÓDIGOS DE ANÁLISE QTD DE ACHADOS 

ERRO NA DIRF OU 

FALSIFICAÇÃO 
Erro + preenchimento + declaração + RFB 15 

EXTINÇÃO/REVISÃO 

FATO ANTERIOR À 

INSCRIÇÃO 

Fato + inscrição + anterior + administrativo + nº + 

revisão 
46 

EXTINÇÃO/REVISÃO 

FATO ANTERIOR À 

INSCRIÇÃO 

Fato + Inscrição + anterior + DRF + dossiê + nº 30 

EXTINÇÃO/REVISÃO 

FATO ANTERIOR À 

INSCRIÇÃO 

Fato + Inscrição + anterior + receita + dossiê + nº 15 

EXTINÇÃO/REVISÃO 

FATO ANTERIOR À 

INSCRIÇÃO 

Fato + Inscrição + anterior + SPU + nº 31 

EXTINÇÃO FATO 

ANTERIOR À 

INSCRIÇÃO 

Encaminh + SPU 75 

EXTINÇÃO FATO 

ANTERIOR À 

INSCRIÇÃO 

Pagamento + ante + imput + DRF 6 

EXTINÇÃO FATO 

ANTERIOR À 

INSCRIÇÃO 

Pagamento + ante + imput + RFB 12 

EXTINÇÃO FATO 

ANTERIOR À 

INSCRIÇÃO 

Pagamento + ante + inscrição + DRF 54 

EXTINÇÃO FATO 

ANTERIOR À 

INSCRIÇÃO 

Pagamento + ante + inscrição + RFB 154 

EXTINÇÃO FATO 

ANTERIOR À 

INSCRIÇÃO 

Quitação + origem + indef 0 

EXTINÇÃO FATO 

ANTERIOR À 

INSCRIÇÃO 

Quitação + origem + prejudicado 1 

EXTINÇÃO FATO 

ANTERIOR À 

INSCRIÇÃO 

Quitação + receita + indef 21 

EXTINÇÃO FATO 

ANTERIOR À 

INSCRIÇÃO 

Quitação + receita + prejudicado 13 

EXTINÇÃO FATO 

ANTERIOR À 

INSCRIÇÃO 

Remet + SPU 3 

EXTINÇÃO FATO 

ANTERIOR À 

INSCRIÇÃO 

Revisão + anterior + inscrição + DRF 72 

EXTINÇÃO FATO 

ANTERIOR À 

INSCRIÇÃO 

Revisão + anterior + inscrição + RFB 89 

EXTINÇÃO FATO 

ANTERIOR À 

INSCRIÇÃO 

Revisão + anterior + inscrição + SPU 33 

EXTINÇÃO FATO 

ANTERIOR À 

INSCRIÇÃO 

Revisão + inscri + análise + DRF 76 
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CATEGORIA COMBINAÇÃO DE CÓDIGOS DE ANÁLISE QTD DE ACHADOS 

EXTINÇÃO FATO 

ANTERIOR À 

INSCRIÇÃO 

Revisão + inscri + análise + receita 144 

EXTINÇÃO FATO 

ANTERIOR À 

INSCRIÇÃO 

Revisão + inscri + análise + RFB 142 

AUSÊNCIA DE 

ATUAÇÃO SISTÊMICA 
Alegar + juízo 1 

AUSÊNCIA DE 

ATUAÇÃO SISTÊMICA 
Âmbito + judicial 139 

AUSÊNCIA DE 

ATUAÇÃO SISTÊMICA 
Área + responsável + judicial 0 

AUSÊNCIA DE 

ATUAÇÃO SISTÊMICA 
Esfera + administrativa 41 

AUSÊNCIA DE 

ATUAÇÃO SISTÊMICA 
Peticionar + execução 15 

AUSÊNCIA DE 

ATUAÇÃO SISTÊMICA 
Procurador + responsável+ judicial 40 

CADIN CADIN + não + PGFN 63 

CADIN CADIN + Receita + dossiê 9 

INCLUSÃO DE 

PAGAMENTO EM 

CRÉDITO EXTINTO SEM 

A INFORMAÇÃO SOBRE 

RESTITUIÇÃO 

Decisão + receita + inscrição 41 

INCLUSÃO DE 

PAGAMENTO EM 

CRÉDITO EXTINTO SEM 

A INFORMAÇÃO SOBRE 

RESTITUIÇÃO 

Extint + Pagamento + inclusão + prejudicado – 

restituição 
2 

INCLUSÃO DE 

PAGAMENTO EM 

CRÉDITO EXTINTO SEM 

A INFORMAÇÃO SOBRE 

RESTITUIÇÃO 

Restitui + receita + 1.300 1 

INCLUSÃO DE 

PAGAMENTO EM 

CRÉDITO EXTINTO SEM 

A INFORMAÇÃO SOBRE 

RESTITUIÇÃO 

Restituí + receita + 1.300 0 

INCLUSÃO DE 

PAGAMENTO EM 

CRÉDITO EXTINTO SEM 

A INFORMAÇÃO SOBRE 

RESTITUIÇÃO 

Restitui + receita + 1300 12 

INCLUSÃO DE 

PAGAMENTO EM 

CRÉDITO EXTINTO SEM 

A INFORMAÇÃO SOBRE 

RESTITUIÇÃO 

Restituí + receita + 1300 0 

INCLUSÃO DE 

PAGAMENTO EM 

CRÉDITO EXTINTO SEM 

A INFORMAÇÃO SOBRE 

RESTITUIÇÃO 

Restitui + RFB + 1.300 1 

INCLUSÃO DE 

PAGAMENTO EM 

CRÉDITO EXTINTO SEM 

Restituí + RFB + 1.300 0 
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CATEGORIA COMBINAÇÃO DE CÓDIGOS DE ANÁLISE QTD DE ACHADOS 

A INFORMAÇÃO SOBRE 

RESTITUIÇÃO 

INCLUSÃO DE 

PAGAMENTO EM 

CRÉDITO EXTINTO SEM 

A INFORMAÇÃO SOBRE 

RESTITUIÇÃO 

Restitui + RFB + 1300 16 

INCLUSÃO DE 

PAGAMENTO EM 

CRÉDITO EXTINTO SEM 

A INFORMAÇÃO SOBRE 

RESTITUIÇÃO 

Restituí + RFB + 1300 1 

INCLUSÃO DE 

PAGAMENTO EM 

CRÉDITO EXTINTO SEM 

A INFORMAÇÃO SOBRE 

RESTITUIÇÃO 

Restituição + IN + RFB 213 

INCLUSÃO DE 

PAGAMENTO EM 

CRÉDITO EXTINTO SEM 

A INFORMAÇÃO SOBRE 

RESTITUIÇÃO 

Restituição + indef 162 

INCLUSÃO DE 

PAGAMENTO EM 

CRÉDITO EXTINTO SEM 

A INFORMAÇÃO SOBRE 

RESTITUIÇÃO 

Restituição + prejudicado 46 

INCLUSÃO DE 

PAGAMENTO 
Pagamento + ante + inscrição + DRF + nº 30 

INCLUSÃO DE 

PAGAMENTO 
Pagamento + ante + inscrição + RFB + nº 103 

INCLUSÃO DE 

PAGAMENTO 

Pagamento + inclusão + restituição + extint + 

prejudicado  
4 

INCLUSÃO DE 

PAGAMENTO 
Pagamento + inclusão + restituição + http  1 

INCLUSÃO DE 

PAGAMENTO 

Pagamento + inclusão + restituição + sispar + RFB + 

indef 
7 

INCLUSÃO DE 

PAGAMENTO 
Restitui + receita + 1.717 34 

INCLUSÃO DE 

PAGAMENTO 
Restituí + receita + 1.717 1 

INCLUSÃO DE 

PAGAMENTO 
Restitui + receita + 1717 53 

INCLUSÃO DE 

PAGAMENTO 
Restituí + receita + 1717 2 

INCLUSÃO DE 

PAGAMENTO 
Restitui + RFB + 1.717 49 

INCLUSÃO DE 

PAGAMENTO 
Restituí + RFB + 1.717 1 

INCLUSÃO DE 

PAGAMENTO 
Restitui + RFB + 1717 95 

INCLUSÃO DE 

PAGAMENTO 
Restituí + RFB + 1717 6 

TEMPO EXCESSIVO 

PARA ANÁLISE 
(data análise) - (data de registro) n/a 

REQUERIMENTO PARA 

CUMPRIR DECISÃO 

JUDICIAL 

Cumpr + judicial + def 103 
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CATEGORIA COMBINAÇÃO DE CÓDIGOS DE ANÁLISE QTD DE ACHADOS 

REQUERIMENTO PARA 

CUMPRIR DECISÃO 

JUDICIAL 

Cumpr + transit + julgad + def 9 

REQUERIMENTO PARA 

CUMPRIR DECISÃO 

JUDICIAL 

Decisão + judicial + não + recorr + def 2 

REQUERIMENTO PARA 

CUMPRIR DECISÃO 

JUDICIAL 

Decisão + judicial + não + recurso + def 63 

PENDÊNCIAS NA RFB Não + impedimento + PGFN + pendência + DRF 1 

PENDÊNCIAS NA RFB Não + impedimento + PGFN + pendência + RFB 3 

PENDÊNCIAS NA RFB Não + impedimento + Procuradoria + pendência + DRF 0 

PENDÊNCIAS NA RFB Não + impedimento + Procuradoria + pendência + RFB 4 

PENDÊNCIAS NA RFB Não + óbice + PGFN + pendência + DRF 0 

PENDÊNCIAS NA RFB Não + óbice + PGFN + pendência + RFB 5 

PENDÊNCIAS NA RFB Não + óbice + Procuradoria + pendência + DRF 0 

PENDÊNCIAS NA RFB Não + óbice + Procuradoria + pendência + RFB 5 

ISENÇÃO DE TAXA DE 

OCUPAÇÃO 
Isenção + SPU 14 

VISÃO SISTÊMICA 

GESTÃO DA DAU, 

DEFESA E COBRANÇA 

EM JUÍZO 

Execu + fiscal + evento + ação 17 

VISÃO SISTÊMICA 

GESTÃO DA DAU, 

DEFESA E COBRANÇA 

EM JUÍZO 

Execu + fiscal + evento + processo 11 

Fonte: elaborado pela autora. 

   

 
 

 


