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RESUMO

Objetivo – Discorre sobre os desdobramentos da aplicação de mecanismo de pagamento de
recompensa pelo desempenho individual na performance institucional da PGFN, por meio da
análise do discurso dos indivíduos sobre o seu comportamento profissional e nas relações de
trabalho presentes no seu ambiente organizacional. Método – As narrativas analisadas foram
proferidas de forma espontânea, com poucas perguntas, apenas auxiliares, em um processo
interlocutório de busca de eventos da memória e de ressignificação dessa memória,
transformadas em fatos e informações analisáveis. Quando escritas, elas também puderam ser
tratadas por meio de uma análise de conteúdo, complementar. Resultado – O principal
resultado discutido diz respeito ao modo como o mecanismo de recompensa extrínseca e outros
fatores de aprimoramento do desempenho institucional podem ter colaborado para uma
melhoria do desempenho institucional. Conclusão – Uma recompensa extrínseca monetária e
não condicionada tem possibilidade de funcionar no setor público, de ter efeito de crowding-in
na alta motivação intrínseca e no desempenho individual, se for natural e inerente ao trabalho,
à área de atuação, à função do agente público, se for um reconhecimento público direto às suas
competências, não condicionado ao desempenho individual, de modo que tenha um forte cunho
figurativamente simbólico.

Palavras-Chave: Pagamento por desempenho. Motivação intrínseca. Desempenho individual.
Desempenho organizacional. Administração pública. Servidores públicos.

ABSTRACT

Objective – It discusses the consequences of the application of a reward payment mechanism
for individual performance in the institutional performance of PGFN, through the analysis of
the discourse of individuals about their professional behavior and in the work relationships
present in their organizational environment. Method – The narratives analyzed were given
spontaneously, with few questions, only auxiliary, in an interlocutory process of searching for
events in the memory and reframing that memory, transformed into facts and analyzable
information. When written, they could also be addressed through a complementary content
analysis. Result – The main result discussed concerns how the extrinsic reward mechanism and
other factors for improving institutional performance may have contributed to an improvement
in institutional performance. Conclusion – An extrinsic monetary and noncontingent reward
has the possibility to work in the public sector, promoting a crowding-in effect on high intrinsic
motivation and individual performance, if it is natural and inherent to the work, the area of
operation, the function of the public agent, if it is a direct public recognition of his skills, not
conditioned to and individual performance, so that it has a strong figuratively symbolic stamp.

Keywords: Pay-for-performance. Intrinsic motivation. Individual performance. Organizational
performance. Public administration. Civil servants.
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1 INTRODUÇÃO

O propósito principal da pesquisa ora relatada foi o de analisar como um mecanismo
de recompensa extrínseco, denominado honorários de sucumbência, muito comumente adotado
na advocacia privada, mas até recentemente pouco adotado na advocacia pública, pôde ter
influenciado o desempenho de servidores públicos brasileiros, representados neste caso pelos
integrantes da carreira de Procurador da Fazenda Nacional (PFN).
Procurou-se entender a implantação de honorários de sucumbência enquanto
mecanismo de motivação e de incentivo a um melhor desempenho individual, analisando-se
como esse mecanismo, na percepção do próprio sujeito (agente) estudado, o advogado público
que atua como procurador na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), impactou o seu
desempenho profissional e o desempenho da instituição pública na qual o pagamento por
performance foi implantado: houve influência naqueles desempenhos? Se essa ocorreu, qual a
orientação foi percebida, positiva ou negativa? Se ocorreu, ela foi parcial ou secundária? Se não
há evidências dessa influência, quais outros fatores poderiam justificar um aumento do
desempenho pessoal e do desempenho institucional na percepção do indivíduo analisado?
Até o presente momento, apenas alguns estudos brasileiros se aprofundaram nessa
questão, sob o ponto de vista adotado neste estudo.
Não há muitos achados de campo significativos, não existem evidências empíricas
concretas que possam comprovar um efetivo incremento do desempenho individual do
profissional do setor público, ou de uma instituição pública, graças à implantação de um
mecanismo dessa natureza em uma dada instituição pública brasileira.
Existe registro de hipóteses sobre o efeito da recompensa encontradas em discursos
políticos, ou institucionais, ou corporativos, baseados em exemplos e na literatura acadêmica
estrangeira, de que uma recompensa financeira seria um fator relevante para melhoria do
desempenho de uma instituição, e que esse fator monetário extrínseco seria também relevante
aqui, no Brasil, ‘certamente’.
Evidências empíricas em casos brasileiros, sobre o impacto da inserção do
mecanismo de recompensa em uma instituição do setor público, de fato, não foram encontrados,
e, embora possam ser presumidas relações positivas, os elementos factíveis, analisados com
rigor metodológico, são escassos e limitados no que se refere à escopo, métodos, medidas e
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cobertura ou aplicação efetiva de um mecanismo de recompensa para melhoria de desempenho
no setor público brasileiro.
A compreensão das trajetórias de vida e dos discursos individuais, no contexto do
serviço público, reflexos de um discurso político e institucional em torno da implantação de um
pagamento por performance na esfera jurídica do setor público brasileiro, que tem grande
semelhança, em seus termos e aspectos de implantação, aos honorários da advocacia privada,
também é relevante para gestão do desempenho, para os sistemas e para as estruturas de
avaliação e acompanhamento do desempenho das instituições públicas brasileiras.
Interessou, pois, procurar estabelecer ou identificar relações entre a recompensa e
o desempenho dos servidores públicos da PGFN, ou mesmo identificar e analisar quais outros
fatores secundários foram necessários ou condicionantes para um maior desempenho da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
A pesquisa também buscou melhor esclarecer os efeitos na qualidade da prestação
do serviço de recuperação de créditos advindos a partir da implantação da recompensa por
performance na PGFN e possibilitar, quiçá, ajustes nesse formato de motivação no órgão
estudado ou subsidiar futuras implantações de um mecanismo de pagamento por performance
na Administração Pública brasileira de um modo geral.

1.1 Escopo da pesquisa

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), enquanto instituição que
representa o Tesouro Nacional nas questões judiciais referentes à Dívida Pública da União, e
demais aconselhamentos administrativos de natureza também jurídica, realiza, por meio de seus
Procuradores da Fazenda Nacional (PFN), atividades de consultoria, de defesa e de atuação
contenciosa para a recuperação dos impostos e tributos públicos e das obrigações de natureza
privada, essas últimas oriundas, principalmente, dos depósitos legais do FGTS, o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional [PGFN], 2018).
Esses impostos ou tributos, por não terem sido devidamente pagos ou recolhidos
por diversas pessoas jurídicas, empresas privadas ou mesmo instituições de natureza jurídica
pública, são inscritos na Dívida Ativa da União como créditos públicos, ou privados, a serem
recuperados pela União, na pessoa constitucional do governo brasileiro, em nome da sociedade
brasileira (PGFN, 2018).
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O mecanismo de recompensa analisado foi efetivamente instituído na PGFN a partir
de agosto de 2016 e corresponde ao pagamento de percentual sobre o montante dos créditos
(privados ou públicos) recuperados pela Procuradoria, o que tornou esse órgão um candidato
propício para analisar qual impacto um mecanismo de recompensa (o honorário advocatício de
sucumbência, no caso) pôde ter causado no desempenho do servidor público, como esse sujeito
percebe a influência daquele pagamento por performance na sua atuação no contexto estudado,
de recuperação dos créditos inscritos na Dívida Ativa da União (DAU).
Quando da pesquisa, foram entabulados diálogos interlocutórios com 4 (quatro)
Procuradores da Fazenda Nacional, profissionais com características individuais diversas, o que
tornou interessante a análise de suas percepções, de suas interlocuções e de seus discursos,
conforme os resultados apresentados e discutidos ou, ainda, por meio das transcrições anexadas.

1.2 Objetivos e relevância da pesquisa

A pesquisa foi realizada para entender e avaliar o impacto motivacional da
implantação dos honorários advocatícios de sucumbência, elemento monetário extrínseco, na
PGFN, buscando identificar como esse mecanismo pode ter influenciado o desempenho dos
procuradores da PGFN na recuperação dos créditos público e privado inscritos na DAU –
Dívida Ativa da União.
O objetivo perseguido foi o de identificar o impacto motivacional que o mecanismo
de recompensa causou no desempenho dos Procuradores da Fazenda Nacional (PFN) na
recuperação judicial dos créditos que estão inscritos na DAU.
Ao observar a percepção dessa relação, entre o pagamento de honorário de
sucumbência e o desempenho dos servidores públicos, o estudo pôde lançar esclarecimento
sobre a qualidade na prestação do serviço de recuperação daqueles créditos públicos e privados.
Os sujeitos de estudo foram procuradores da Fazenda Nacional, mesmo aqueles que
não atuam diretamente na recuperação dos créditos privados ou públicos, visto que todos os
procuradores recebem honorários de sucumbência oriundos das causas ganhas pela PGFN em
favor da União.
Para fins de recomendações e conclusões, a fronteira estudada foi a atuação dos
procuradores na recuperação judicial de créditos públicos e privados, considerando o
incremento do desempenho institucional (a quantidade dos créditos públicos ou privados
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recuperados pela PGFN) antes e depois da implantação do mecanismo de pagamento por
performance na PGFN – no entendimento dos sujeitos de pesquisa.
Essa fronteira foi estudada mediante análise dos discursos e das percepções
individuais sobre a implantação do mecanismo de recompensa na PGFN, relativizados quanto
à percepção de melhoria, pelos próprios indivíduos entrevistados, dos resultados institucionais
alcançados antes e depois da introdução do pagamento dos honorários de sucumbência para os
procuradores da Fazenda Nacional.
Entende-se relevante que planejadores de políticas públicas e de governança para
resultados no setor público e os gestores das instituições públicas tenham um estudo que
avaliasse um possível impacto motivacional intrínseco de um mecanismo de recompensa no
desempenho de servidores públicos, no caso os procuradores da PGFN, e, ainda, o efeito
percebido desse mecanismo no desempenho institucional, na qualidade e melhoria do serviço
público prestado pelos servidores do órgão público estudado.
Ainda, sob o ponto de vista científico, este estudo apresenta uma discussão de uma
forma que não é muito usual para o contexto de análise de performances, o que indica
abordagem original, que pode ser adotada em outros estudos, com o objetivo de enriquecer o
conhecimento acadêmico sobre satisfação, motivação e desempenho individual no trabalho na
esfera da administração pública.

1.3 A delimitação da pesquisa

Esta pesquisa não comparou atuações e desempenho de profissionais públicos que
recebem mecanismo semelhante de recompensa, tais como procuradores do Banco Central do
Brasil, advogados da Advocacia-Geral da União e outros procuradores de órgãos federais.
Apesar disso, os achados desta pesquisa, relacionados aos efeitos de mecanismos
de recompensa pagos a servidores públicos para melhoria do seu desempenho, poderiam ser
extrapolados ou comparados a de outros órgãos com mecanismo similar ou que planejam
implantar mecanismo similar de recompensa extrínseca.
Importante neste estudo foi experimentar a análise de trajetórias de vida no domínio
dos discursos individuais que foram explicitamente relacionados, pelos interlocutores, a uma
maior motivação, a uma melhor qualidade de vida profissional e satisfação geral com o trabalho,
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devido à inserção do mecanismo de recompensa na sua carreira profissional, e a influência da
recompensa nos desempenhos individuais e institucional, como eles assim o percebem.
Este trabalho foi limitado a esses indivíduos, e suas trajetórias de vida profissional,
e à instituição focalizada, por questões de custo e de prazos de pesquisa.
Contudo, e entende-se que o desenho de pesquisa que foi especificado pode ser
expandido a qualquer tempo, sob as mesmas condições, ou aplicado a outras instituições
públicas que adotaram mecanismo de pagamento por performance em alguma escala ou
momento.
Embora explorado na academia estrangeira, esse é um tema não muito esclarecido
no Brasil, pelo mesmo sob o ponto de vista empírico e com a metodologia adotada. É, portanto,
tema importante para a gestão pública da performance no trabalho, em particular, e para a área
de Administração Pública no Brasil, de modo geral.

1.4 Sobre o mecanismo de recompensa analisado

Desde o Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906, 1994), os honorários advocatícios de
sucumbência constituem prerrogativa dos advogados brasileiros públicos e privados, estão
recepcionados pelo Código de Processo Civil – CPC (Lei n. 13.105, 2015), e pela Lei n. 13.327
(2016), além de terem sido considerados constitucionais pelo plenário do STF (Supremo
Tribunal Feral) no julgamento da ADI n. 6053 (2020), relatada pelo Ministro Marco Aurélio.
A Lei n. 13.327 (2016) considera advogados públicos, para os quais são devidos os
honorários de sucumbência, os servidores concursados da Procuradoria do Bacen (Banco
Central do Brasil), da AGU (Advocacia-Geral da União), das procuradorias de órgãos federais
e da PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), formados em direito e que atuam nos
processos judiciais representando os interesses das entidades do poder público.
O profissional de advocacia pública precisa estar inscrito na OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil), sujeitando-se ao regime dos advogados do Brasil, para ter asseguradas
as prerrogativas previstas no Estatuto da Advocacia de 1994 (Lei n. 8.906, 1994), entre elas o
direito aos honorários.
A Lei n. 13.327 (2016), além de recepcionar esse mecanismo de recompensa por
performance, também regulamentou o pagamento dos honorários, estabelecendo o pagamento
nas ações judiciais em que forem parte as fundações públicas federais, as autarquias e o
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Governo Federal (União), principalmente nos casos em que o poder público representado for o
vencedor da causa na justiça.
Em um processo judicial na esfera privada da advocacia, os honorários
sucumbenciais são pagos pela parte perdedora de modo que sejam cobertos os custos (com
imóvel, telefone, água, luz, impostos, encargos) da parte vencedora que decorreram da ação.
Embora seja a Administração Pública quem arca com o suporte físico e de pessoal
necessário ao desempenho das atribuições dos advogados públicos, tanto o Estatuto da
Advocacia (Lei n. 8.906, 1994), quanto o CPC (Lei n. 13.105, 2015) e a lei regulamentadora
dos honorários de sucumbência (Lei n. 13.327, 2016) afastam a incompatibilidade da percepção
de honorários sucumbenciais com os subsídios pagos aos advogados públicos.
Com efeito, os honorários advocatícios de sucumbência têm caráter de recompensa
por desempenho em sua essência, visto que constituem verba privada destinada ao vencedor,
paga pela parte vencida na demanda judicial. Não têm como origem o Erário Público; portanto,
não são de titularidade das entidades de direito público, embora a causa seja pública.
A cada causa judicial, o valor sucumbencial, proporcional ao trabalho realizado, é
estimado pelo juiz, conforme a previsão legal, entre 10% a 20% do valor da condenação final.
Considerando as vitórias nas ações judiciais ocorridas, os honorários são calculados
e distribuídos mensalmente, não pela eficiência específica ou pelo desempenho individual do
profissional, mas para o conjunto dos advogados públicos. Tanto advogados públicos ativos
quanto aqueles já aposentados fazem jus ao recebimento da verba de sucumbência.
Assim, o cálculo do valor é proporcional: 1) ao tempo efetivo de serviço no cargo
exercido em cada respectiva carreira, para os ativos, e 2) ao tempo de aposentadoria, para
aqueles advogados públicos inativos, o que implica em valores diferentes (maiores ou menores)
para cada indivíduo beneficiado.
O rateio dá-se sem distinção de cargo, carreira e órgão ou entidade de lotação e os
valores distribuídos “não integram o subsídio e não servirão como base de cálculo para
adicional, gratificação ou qualquer outra vantagem pecuniária” (Lei n. 13.327, 2016).
Não entram na divisão dos honorários e, portanto, no cálculo do rateio: os membros
da carreira de advocacia pública cedidos ou requisitados para entidade ou órgão estranho à
Administração Pública federal direta, autárquica ou fundacional; os advogados públicos que se
encontram em gozo de licença (para tratar de interesses particulares, para acompanhar cônjuge
ou companheiro ou para exercício de atividade política); aqueles advogados em afastamento
para exercer mandato eletivo; ou os pensionistas (Lei n. 13.327, 2016).
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1.4.1 Metodologia de cálculo dos honorários de sucumbência

Para a administração dos valores sucumbenciais, a Lei n. 13.327 (2016) criou o
Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA), pessoa jurídica de direito privado,
vinculada à Advocacia Geral da União (AGU), responsável pela organização do repasse dos
honorários na forma estipulada pela lei.
A necessidade de criar o Conselho Curador (CCHA) deu-se pelo fato de que os
honorários de sucumbência não estarem submetidos ao gerenciamento direto do Governo
brasileiro, uma vez que são considerados como verba privada, nos termos da Lei n. 13.327
(2016), referendada pela ADI n. 6053 (2020).
A função de organização e controle realizada pelo CCHA compreende,
primeiramente, a administração e auditoria dos repasses efetuados por intermédio da instituição
financeira oficial contratada nos termos da lei para gerir, processar e creditar os valores
individuais dos honorários aos membros das carreiras de Advocacia Pública (Lei n. 13.327,
2016).
Cabe, ainda, ao CCHA, conforme a Lei n. 13.327 (2016), a elaboração de
regulamentos e normas para operação, classificação e repartição do crédito, a consolidação de
informações financeiras e contábeis dos honorários sucumbenciais distribuídos, a manutenção
atualizada dos dados cadastrais e de identificação dos advogados públicos beneficiários ativos
e inativos, além do desenvolvimento e manutenção do Sistema de Cálculo e de Rateio dos
Honorários de Sucumbência, que implementa, na prática, a fórmula de distribuição dos valores
devidos a cada beneficiário.
A propósito da fórmula de cálculo dos honorários, o art. 31 da Lei n. 13.327 (2016)
estabelece a seguinte fórmula de cálculo:
Os valores dos honorários devidos serão calculados segundo o tempo de efetivo
exercício no cargo, para os ativos, e pelo tempo de aposentadoria, para os inativos,
com efeitos financeiros a contar da publicação desta Lei, obtidos pelo rateio nas
seguintes proporções:
I - para os ativos, 50% (cinquenta por cento) de uma cota-parte após o primeiro ano
de efetivo exercício, crescente na proporção de 25 (vinte e cinco) pontos percentuais
após completar cada um dos 2 (dois) anos seguintes;
II - para os inativos, 100% (cem por cento) de uma cota-parte durante o primeiro ano
de aposentadoria, decrescente à proporção de 7 (sete) pontos percentuais a cada um
dos 9 (nove) anos seguintes, mantendo-se o percentual fixo e permanente até a data
de cessação da aposentadoria. (Lei n. 13.327, 2016, art. 31).
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Por fim, compõe financeiramente os honorários de sucumbência, devidamente
recolhidos por meio de documentos de arrecadação oficiais, o somatório da arrecadação das
seguintes fontes (Lei n. 13.327, 2016):
I - o total do produto dos honorários de sucumbência recebidos nas ações judiciais em
que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais; II - até 75%
(setenta e cinco por cento) do produto do encargo legal acrescido aos débitos inscritos
na dívida ativa da União; III - o total do produto do encargo legal acrescido aos
créditos das autarquias e das fundações públicas federais inscritos na dívida ativa da
União.

1.5 Sobre a carreira de procuradores da Fazenda e os honorários de sucumbência

A cronologia histórica da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) está
diretamente relacionada às necessidades e às funções estatais atinentes às obrigações de
Fazenda Pública do Governo do Brasil, tais como: a cobrança de créditos públicos, o
assessoramento jurídico fiscal e a defesa do Erário, atividades imprescindíveis à manutenção e
à consecução dos objetivos do Estado brasileiro (PGFN, 2018).
Essas atividades de Estado foram sendo desempenhadas com pertinência e grande
efetividade pelo PGFN em suas diversas e históricas designações, desde a qualificação
atributiva de ‘Procurador dos Feitos da Coroa, Fazenda, do Fisco e Promotor de Justiça’, de
1588, ou de ‘Procurador dos Feitos da Coroa e Fazenda’, de 1808, passando pela designação de
‘Procurador Fiscal para o Tesouro Público Nacional’, em 1831, ‘Procurador da Coroa,
Soberania e Fazenda Nacional’, de 1834, ‘Procurador da Fazenda nos Juízos de Primeira
Instância’, em 1841, até a sua atual denominação, Procurador-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN, 2018).
Já à época dos Procuradores da Fazenda, que oficiavam no interesse das ações
promovidas pela Fazenda nos Juízos Privativos dos Feitos da Fazenda de Primeira Instância,
criados pela Lei n. 242 (1841), dá-se o embrião histórico dos honorários de sucumbência, visto
que esse mesmo regulamento previa uma comissão sobre o montante da Dívida Ativa
arrecadado em processos atinentes à Fazenda Nacional, no início do reinado de D. Pedro II (Lei
n. 242, 1841; PGFN, 2018).
A designação atual da instituição analisada foi introduzida pela Lei n. 2.642 (1955),
que na prática é a primeira lei orgânica dos Procuradores da Fazenda Nacional, uma lei que
finalmente acaba “reconhecendo a relevância da carreira e valorizando seus membros que
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escolhiam seu Procurador-Geral dentre seus integrantes, por lista tríplice submetida pelo
Ministro da Fazenda ao Presidente da República” (PGFN, 2018, p. 8).
Quando da criação da Advocacia Geral da União (AGU), pela Constituição (1988),
e por 10 (dez) anos desde aquele ano, os Procuradores da Fazenda Nacional (PFN) exerceram
o papel decisivo de representação judicial da União. Concomitantemente a esse exercício,
ocorreu a estruturação da AGU e, até quando não se realizavam concursos para o provimento
de cargos de carreira maior de Advogado da União, essa foi mais uma atribuição exercida pelos
procuradores da Fazenda Nacional (PGFN, 2018).
Com a Lei n. 10.522 (2002), os procuradores da Fazenda Nacional, objetivando
uma melhoria do desempenho da função institucional da PGFN, se propõem a racionalizar a
sua própria atuação processual, o que cooperou para a diminuição da litigiosidade e a quebra
do paradigma judicial de obrigatoriedade contenciosa (PGFN, 2018) nas causas envolvendo o
Erário Público que até então caracterizavam – e que complicavam – as ações em favor da
Fazenda Pública.
A partir da Lei n. 11.457 (2007), a PGFN recepciona a atribuição da cobrança
judicial da Dívida Ativa de créditos previdenciários e de créditos relacionados ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a competência para a representação
judicial na cobrança de créditos de qualquer natureza inscritos em Dívida Ativa da União
(PGFN, 2018).
Isso acontece sem prejuízo da cobrança extrajudicial, do assessoramento jurídico
às instituições da Administração Pública nos complexos processos de negociação da dívida
pública interna e externa e de defesa dos interesses da União nas pessoas jurídicas de cujo
capital participe o Tesouro Nacional (PGFN, 2018), tonando ainda mais importante a missão
da carreira de procuradores da Fazenda Nacional.
O art. 133 da Constituição (1988) procura defender a função de advogado, dizendoa indispensável à Justiça pelos seus elementos essenciais de manutenção do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal: “O advogado é indispensável à administração da
justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da
lei” (Constituição, 1988, art. 133).
Nesse ponto, a Carta Magna não faz qualquer distinção entre advogado privado ou
público, como é o caso dos procuradores da PGFN, estipulando apenas que a advocacia é função
essencial para a Justiça.
Realmente, é dever do advogado, privado ou público, a defesa dos direitos e das
garantias da pessoa que lhe patrocina, seja essa uma pessoa física ou uma pessoa jurídica – caso
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da Administração Pública, Direta ou Indireta –, posto que ele é o postulante frente a juízos da
aplicação e efetivação dos direitos que a Constituição Federal garante a todos.
Além da atuação advogado nessa função social ínsita à Justiça, mas, mais
especificamente quanto aos advogados públicos, esses atuam em atendimento aos interesses do
Estado brasileiro, ainda mais quando da necessária defesa do Erário Nacional, como já ilustrado
no caso dos procuradores da PGFN no contexto estudado.
Daí que os advogados públicos fazem jus realmente a uma remuneração condizente
com o requerido pela sua especial área de atuação profissional.
A Advocacia Pública compreende, conforme Moreira Neto (2007, Outubro 31),
respectivamente, os membros das carreiras do Ministério Público, das Procuradorias Públicas
e da Defensoria Pública:
Essas três espécies funcionais de advocacia pública, criadas todas pela Carta Política,
caracterizam diferentes ministérios públicos da advocacia, distinguidas, bem
como as suas respectivas carreiras, consoante a especial tutela de interesses a que
se dirigem: primo, [1] a advocacia da sociedade, cujas funções se voltam à defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, conformando o Ministério Público, expressão empregada agora em seu
sentido estrito; secundo, [2] a advocacia das entidades públicas, cujas funções se
especializam na defesa dos interesses públicos primários e secundários cometidos aos
diversos entes estatais, políticos ou administrativos, constituindo, por isso, os diversos
ramos da Advocacia de Estado, e, tertio, [3] a advocacia dos hipossuficientes, cujas
funções se dirigem à defesa dos interesses dos necessitados, constituindo a assim
denominada Defensoria Pública. (Moreira Neto, 2007, Outubro 31, pp. 1-2, grifos
nossos, numeração nossa).

Entre a sua imprescindibilidade para administração da Justiça (Constituição, 1988)
e as responsabilidades da sua tarefa de defesa dos interesses de seus patrocinadores (Lei n.
8.906, 1994), está, pois, a necessidade de uma contrapartida remuneratória, em exata medida
de seus esforços, condizente com o que se exige de sua atuação profissional.
A remuneração de um advogado pela prestação de seus serviços advocatícios,
mesmo quando empregado ou servidor público, dá-se pelas modalidades de honorários
contratuais (convencionados), honorários arbitrados ou honorários sucumbenciais: “A
prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência” (Lei n. 8.906,
1994, art. 22).
Segundo a Lei n. 8.906 (1994) o honorário convencionado é aquele previamente
contratado entre o advogado e o patrocinador da causa; por ser contratual, e referente à
prestação de um serviço de advocacia, dá-se tanto entre pessoas físicas quanto entre as físicas
e jurídicas, empregados ou servidores, ou profissionais liberais.
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Quando não há a contratação prévia entre as partes, ocorre o arbitramento de valores
remuneratórios, pelo julgador da causa, nos termos previstos Lei n. 8.906 (1994), para que
ocorra a contraprestação financeira devida frente aos serviços advocatícios desempenhados
pelo profissional de Direito.
Já os sucumbenciais correspondem aos honorários advocatícios advindos da
condenação de uma das partes, considerando a atuação contenciosa ou processual, judicial ou
extrajudicial, do advogado vencedor, incumbindo-se ao perdedor, se esse deu origem à causa,
a obrigação de pagar a verba ao advogado vencedor conforme os seus gastos, que advieram da
proposição judicial pela parte sucumbente: trata-se de uma forma de compensação pelos
serviços prestados ao patrocinador pelo advogado vencedor, serviços esses que não teriam sido
necessários não fosse a causa julgada (Lei n. 8.906, 1994).
A resolução extrajudicial de causas provocadas pelo advogado em favor de seu
patrocinador não descaracteriza a obrigatoriedade da contraprestação financeira dos honorários
advocatícios, de qualquer das três espécies, devidos ao advogado, conforme Coêlho (2016):
Evidenciando o apreço da advocacia aos meios extrajudiciais de composição dos
conflitos, veda-se a cobrança de honorários diferentes em decorrência da resolução da
lide por meio judicial ou extrajudicial. Os honorários serão os mesmos, independente
da forma de resolução do litígio. (Coêlho, 2016, p. 14).

A Secretaria de Controle Interno da Presidência da República [CISET/Presidência]
(2018) entende que a sucumbência é orientada juridicamente pelo princípio da causalidade, no
qual o dever de arcar com os custos processuais da parte vencedora – ao qual o perdedor em
um processo judicial está sujeito –, esse dever será de responsabilidade daquela parte que tiver
dado causa ao processo judicial, independentemente de quem for o sucumbente (para maior
entendimento e respectiva jurisprudência: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios [TJDFT], 2020, Janeiro 28).
Cahali (1997) amplia tal ideia ensinando que a conexão entre a sucumbência, per
si, e a responsabilidade da dívida dos dois campos opostos de uma causa judicial, no sentido de
que tanto o autor quanto o réu – reciprocamente ou de forma excludente – podem ser
sucumbentes em um julgado:
Sucumbir é ver a ação rejeitada, se se é o autor, ou ver pronunciadas as
condenações contra si, se se é o réu. [...] Mas se vencido (qui victus est judicio
superatus) é o que perde o litígio em juízo, ter-se-á presente que, para que se considere
vencida a parte, não é necessário que a mesma tenha resistido ativamente: como,
também, o fato de haver estado em juízo não basta para que alguém possa, a final, ser
considerado vencido. Vencido é aquele contra o qual o direito é declarado, aquele
contra o qual a sentença é proferida; em outras palavras, vencido é o réu, se o
pedido do autor é julgado procedente; é o autor, no caso contrário. Em síntese, e do
ponto de vista objetivo, a sucumbência se identifica diante de uma das duas possíveis
situações reveladas no resultado do processo, em seu confronto com a demanda: a) a
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parte a que é negado total ou parcialmente o reconhecimento da situação jurídica
deduzida, ou é apenas negado um provimento relativo ao mérito da causa; b) a parte
em relação à qual é declarada a existência de uma situação jurídica, mesmo que não
tivesse contestado in judicio a pretensão adversária, ou tivesse de todo se omitido de
cumprir a atividade processual. (Cahali, 1997, p. 175-176, grifos nossos).

A espécie sucumbencial dos honorários advocatícios, mesmo para os advogados
cuja prestação de serviço está contratualmente convencionada (na forma prévia e mais comum
para exercício dessa atividade liberal), seja no caso privado, seja no caso público, é considerada
retribuição direta pelo trabalho desempenhado e, portanto, é verba por direito do advogado,
segundo art. 23 da Lei n. 8.906 (1998):
Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem
ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte,
podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.
(Lei n. 8.906, 1998, art. 23).

Mais claramente, o Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de
2015) ratifica esse reconhecimento de titularidade da verba sucumbencial, sanando dúvidas e
conflitos de interpretação que permearam julgados e jurisprudência baseados nos códigos
processuais anteriores:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente.
[...]
§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os
mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a
compensação em caso de sucumbência parcial. (Lei n. 13.105, 2015, art. 85).

Por essa condição de titularidade, e de integrar a remuneração que se destina à sua
manutenção, mesmo o advogado sob a contratação convencional, naquele primeiro honorário
advocatício, o contratual, também os honorários de sucumbência possuem natureza alimentar,
posto que são remuneração advinda de desempenho advocatício bem sucedido, conforme
entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula Vinculante 47/2015, do Supremo
Tribunal Federal:
Os honorários advocatícios [convencionais, arbitrados ou sucumbenciais] incluídos
na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam
verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório
ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa
natureza. (RE 564.132, 2015, Súmula Vinculante n. 47, negrito nosso, inserção nossa).

A legitimidade do recebimento pelos advogados públicos, como os procuradores da
Fazenda Nacional, dos honorários sucumbenciais, estabeleceu-se indubitável, visto que tal
reconhecimento fez-se explicitamente declarado no §19 do art. 85 do CPC de 2015: “Os
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advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei” (Lei n. 13.105,
2015, art. 85, §19).
No entendimento prático da questão, enquanto os honorários sucumbenciais
pertencem por fato aos procuradores, pois, “a prestação de serviço profissional assegura aos
inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento
judicial e aos de sucumbência” (Lei n. 8.906, 1994, art. 22), esses honorários possuem natureza
alimentar cuja fixação pela autoridade judicial visa beneficiar aquele advogado público pela
atuação meritosa no feito judicial (Lei n. 13.105, 2015), resta saber se os honorários, ao menos
no contexto analisado, podem corresponder a um fator de motivação individual e poderiam ter
impulsionado o desempenho dos advogados profissionais da carreira de Procurador da Fazenda
Nacional e, portanto, se a PGFN é mais eficiente por causa desse mecanismo de recompensa
financeira.
Certo é que o pagamento dessa espécie de honorário atendeu ao ensejo de toda a
carreira de procuradores públicos e que mérito existe, em sua adoção, e que uma análise mais
atenta se faz necessária, ao menos para que se possa entender características e necessidades de
segurança ou de satisfação desse servidor público beneficiado, conforme aduz Capucho (2015):
Segundo Não constitui novidade que a valorização de uma profissão ou atividade
passa pela sua remuneração correta. O pagamento adequado, correspondente à justa
contraprestação do trabalho realizado, seja ele material ou intelectual, é das mais
prementes aspirações de todo trabalhador e, possivelmente como consequência, das
mais eficazes ferramentas para o engrandecimento da pessoa humana. (Capucho,
2015, p. 34).

Capucho (2015) completa sua própria análise afirmando que “especialmente no que
concerne aos advogados públicos, a reafirmação [...] do direito aos honorários sucumbenciais
representa alteração paradigmática no regime da prestação, reforçando a identidade da categoria
como parte efetiva da classe dos advogados” (Capucho, 2015, p. 70).

1.6 Sobre o desempenho institucional

No caso dos advogados públicos, os honorários de sucumbência encontram-se
efetivados desde agosto de 2016 e seu esquema estratégico de implementação seguiu diretrizes
orientadas à eficiência da gestão e governança públicas, uma vez que o montante dos honorários
de sucumbência rateado é “apurado a partir de mecanismos de aferição da eficiência da atuação
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consultiva, judicial e extrajudicial da AGU e seus órgãos vinculados” (CISET/Presidência,
2018, p. 17).
Os interlocutores ouvidos nesta pesquisa relatam, em suas narrativas em moldes
etnográficos, que a motivação dos profissionais da PGFN, em prol do desempenho institucional
nas causas judiciais defendidas, foi ampliada e que essa melhoria é percebida e relatada por
todos os procuradores da Fazenda Nacional.
Realmente, uma significativa melhora dos números pôde ser observada quando
dados de recuperação judicial de créditos inscritos na Dívida Ativa da União (DAU) são
analisados.
O incremento no desempenho institucional tanto ocorreu no que se refere aos
créditos públicos recuperados como no que se refere aos créditos privados, relacionados ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), como pode ser melhor observado no gráfico
1 abaixo.

Gráfico 1 – Valor Mensal de Créditos Públicos e Privados (FGTS) Recuperados em reais – Elaboração: Autor

As maiores flutuações positivas ao longo do período analisado (de agosto de 2018
a abril de 2019, acima apresentado) correspondem aos acordos legais de refinanciamento de
dívidas de pessoas físicas e jurídicas; as demais correspondem aos efetivos valores recuperados.
A análise dos discursos individuais procurou verificar uma relação de maior
motivação e desempenho individuais percebidos na instituição pelos agentes quando da
inserção do mecanismo de recompensa na carreira de advogado público, e a influência dessa
recompensa no desempenho institucional, como entendem aqueles atores produtivos da
organização pública que foram questionados nesta pesquisa.
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1.7 A organização do estudo

Este trabalho está organizado em cinco seções: a primeira, esta introdução,
apresentou de modo geral o problema, as questões de pesquisa, objetivos, escopo e relevância
da pesquisa, além de delimitá-la. A segunda seção estabelece um marco teórico para a discussão
e conclusões do estudo, identificando os conceitos chaves referentes à motivação, à
performance individual e institucional, aos mecanismos de recompensa e mecanismos de
motivação do indivíduo. A seção seguinte, apresenta a metodologia de pesquisa. A quarta seção,
apresenta fatos, as interlocuções e informações relevantes para este estudo, por meio dos quais
foram apresentados, analisados e discutidos os resultados da observação e respondidas as
questões de pesquisa à luz do marco teórico estabelecido. Por fim, na quinta e última seção, a
conclusão, apresenta-se as limitações da pesquisa, a base para futuras pesquisas e considerações
finais.
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2 MARCO TEÓRICO

De início, retoma-se, sob uma percepção teórica, o problema de identificar qual é o
impacto ou a percepção do impacto da motivação – advinda da implantação do honorário de
sucumbência, uma recompensa de bonificação oriunda da prática advocatícia privada, – no
desempenho dos procuradores da Fazenda Nacional no contexto da recuperação de créditos
públicos ou privados inscritos na Dívida Ativa da União (DAU).
O exame dos discursos apresentados pelos interlocutores procurou esclarecer
perspectivas e percepções individuais sobre a influência, o efeito que causa, ou pôde ter
causado, o mecanismo de recompensa extrínseco, no desempenho dos atores envolvidos no
principal ‘serviço público’ da PGFN, o de recuperação de créditos públicos ou privados
considerando os conceitos atinentes à satisfação e à motivação do indivíduo para o trabalho e o
seu desempenho, motivadores intrínsecos e recompensas extrínsecas monetárias e não
monetárias, e o desempenho institucional no setor público.
Antecipa-se que os fatores motivacionais, no que se atine aos processos judiciais de
recuperação de créditos públicos ou privados, devido as suas próprias características de
processo judicial modernizado, sofrem influência dos avanços tecnológicos (novas
infraestruturas de dados e de informação, e outras inovações), por serem digitais e de
tecnologias sociais (pesquisa, localização, grupos e redes sociais), por envolverem pessoas
físicas e jurídicas que precisam ser categorizadas e analisadas visando o sucesso da demanda
judicial.
São elementos que também podem motivar, ou desmotivar, o profissional da área:
as exigências e regras legais, as alterações de jurisprudências e normativos legais, as possíveis
mudanças no código processual civil e, também, no caso do desempenho e motivação dos
procuradores estudados, a percepção da própria inserção profissional na cadeia de valor do
processo de recuperação do crédito inscrito em Dívida Pública brasileira.
A própria renumeração, a autonomia individual na execução de suas tarefas e a
comparação com os colegas de classe, privados ou de outros setores públicos, de mesma
categoria ou em atividade jurídica similar, também são fatores que podem motivar ou
desmotivar o servidor público que foi estudado.
Assim, então, o que de fato influencia o desempenho individual, e, por extensão, o
desempenho de uma instituição pública?
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Também é certo procurar analisar o quanto os fatores de motivação são impactados
por elementos extrínsecos, monetários ou não monetários, como é o caso das recompensas
obtidas por causa do desempenho profissional: realmente, apenas a motivação extrínseca,
advinda, por exemplo, de um pagamento em troca de performance, é suficiente para aquele
servidor público? Qual seria a natureza desse pagamento, se acaso ele fosse de fato motivador?
Os servidores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) têm poder
discricionário no uso de tecnologias e de alternativas procedimentais, dos elementos próprios
do processo judicial brasileiro, como acordos de leniência, de recuperação, de cobrança, aqueles
que eles julguem mais adequados, mesmo que extrajudiciais, para o cumprimento de seu papel
social e da missão institucional que defendem.
Eles têm certo grau de liberdade profissional enquanto atuam em um processo
judicial em favor do seu cliente, a União, ou os cidadãos com valores privados oriundos do
FGTS inscritos na DAU (Dívida Ativa da União).
Mas, a percepção, pelo procurador, da qualidade exigida pela sociedade quanto aos
serviços públicos e quanto ao desempenho de suas atividades especiais, ínsitas à justiça, com
propriedade e responsabilidade, em contrapartida ao mecanismo de recompensa monetário,
introduzido na PGFN em 2016, pode também ser importante, ou até mais relevante, para o
comportamento, para a motivação, para o melhor desempenho advocatício desse profissional
público e para a determinação dos resultados pessoais ou mesmo organizacionais.

2.1 Fatores sociais, satisfação, necessidades e higiene-motivação

Os fatores motivacionais no trabalho já foram bem discutidos, tanto de forma
acadêmica quanto de forma empresarial, ou administrativa, pois a motivação do indivíduo passa
por muitos caminhos e por muitos desafios, dada a natureza humana.
Sob certas circunstâncias, faz-se necessário utilizar vários métodos para apelar à ou
promover a motivação dos empregados, e conseguir o desejado melhor desempenho individual.
Para motivar e aumentar a satisfação no trabalho são utilizados métodos de
gerenciamento, incentivos financeiros, ou técnicas e estímulos emocionais, desde que
justificáveis socialmente, e bem fundamentados academicamente, balizados por teorias
psicológicas humanistas ou positivistas, visto que, por fim e ao cabo, o que os profissionais
desejam é que as empresas e as instituições os valorizem como pessoas e profissionais
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competentes, que se cogite e se estimule a cortesia profissional, o bom relacionamento e que se
considerem, por exemplo, um equilibro entre vida pessoal e profissional da forma a mais justa
possível (Conlin, 2019, Agosto 17).
Muitos locais de trabalho adotam teorias de gerenciamento de relações humanas ou
de recursos humanos para obterem o melhor resultado de seus empregados, formando sistemas
teóricos e estratégicos híbridos, alicerçados em estratégias de gestão baseadas em teorias desde
o cientificismo de Frederick W. Taylor, a Teoria Administrativa de Henri Fayol, a burocrática
de Max Weber, a Teoria Sistêmica de Ludwig von Bertalanffy, ou, ainda, a teoria dos diferentes
tipos de Douglas McGregor (Conlin, 2019, Agosto 17).
Essa hibridação ocorre porque “diferentes gestores usam diferentes escolas de
pensamento [...] a gestão a mais apropriada é complicada” (Conlin, 2019, Agosto 17, para. 5,
tradução nossa).
Nem todo profissional reage da mesma forma aos mesmos estímulos, e sempre a
melhor estratégia de busca pelo melhor desempenho é o uso de diferentes estilos de
gerenciamento, aplicados aos diferentes tipos de pessoas, mesmo quando se adota alguma ou
outra linha de pensamento filosófico (escola) como base da gestão de empresas (Conlin, 2019,
Agosto 17), ou da gestão em instituições públicas.
Os teóricos há muito tempo especulam sobre qual seria o melhor modelo para a
gestão do ser humano em ambientes profissionais. Nesse sentido, uma das teorias que merece
esta breve revisão é a de Elton Mayo, baseada nas relações humanas.
A Teoria das Relações Humanas enfatiza os relacionamentos entre as pessoas,
diferentemente da Teoria Burocrática da Administração de Weber. Mayo postulava que a
“produtividade aumenta quando as pessoas se sentem parte de uma equipe e quando são
valorizadas pelos seus colegas de trabalho” (Conlin, 2019, Agosto 17). Enfatiza e estimula o
trabalho em equipe, sendo esse um dos fatores motivacionais por excelência na teoria humanista
de Mayo.
Uma das críticas à teoria de Mayo é que ela é por demais ‘humana’: valorizando as
relações acima de tudo – visando a melhoria dos resultados da organização –, ela
costumeiramente causa os ‘romances’ no trabalho e as promoções baseadas mais na
personalidade do sujeito do que em suas competências ou em suas efetivas entregas à
organização ou em um alcance de resultados de interesse do contratante (Conlin, 2019, Agosto
17).
A solução para esse problema, especialmente em grandes projetos ou grandes
instituições, seria preservar a humanização dos empregados, mas agregar a burocracia de
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Weber, que diz que a eficiência ótima é alcançada em uma organização quando ela usasse uma
estrutura burocratizada, com regras e procedimentos padronizados: a união das duas estratégias
de administração seria mais sinérgica para o melhor desempenho da organização do que o
emprego isolado das teorias (Conlin, 2019, Agosto 17).
As ideias referentes à humanização dos trabalhadores, ao comportamento das
pessoas, à forma como as relações humanas e os relacionamentos sociais podem afetar os
indivíduos em seus ambientes de trabalho, começaram a serem estudados por Mayo no famoso
Estudo de Hawthorne, iniciados nos anos de 1920 (Peek & Perry, 2020, Maio 06).
Seus resultados e achados estão muito bem estabelecidos, atualmente, conforme
destacam Peek e Perry (2020, Maio 06):
A Teoria das Relações Humanas [de Elton Mayo] é uma crença pesquisada de que as
pessoas desejam fazer parte de uma equipe na qual todos se apoiam mutuamente,
o que facilita o desenvolvimento e o crescimento individual. Portanto, se os
colaboradores recebem atenção especial e são incentivados a participar, percebem o
seu trabalho como tendo significado e são motivados para serem mais
produtivos, tendo como resultado um trabalho de maior qualidade (Peek & Perry,
2020, Maio 06, para. 3, tradução nossa, inserção nossa, grifos nossos).

Depois desses Estudos de Hawthorne, Abraham Maslow pôde definir uma forma
de relacionar a Teoria Motivacional à Teoria de Mayo das Relações Humanas, sugerindo que
as cinco necessidades básicas de sua teoria (a necessidade de autorrealização, de estima, de
sociabilização, de segurança e a fisiológica) são na verdade fatores motivacionais atrelados aos
valores profissionais dos empregados, porque o indivíduo está sempre motivado em assegurar
que a sua mais importante necessidade seja alcançada (Peek & Perry, 2020, Maio 06).
Para Mayo, os resultados dos Estudos de Hawthorne demonstraram que o fator mais
influente na produtividade profissional seria os relacionamentos entre os indivíduos e que, com
relação às relações humanas no ambiente de trabalho, os estudos teriam comprovado que as
pessoas querem ter um sentimento de pertencimento e significância profissionais, querem ser
valorizadas e respeitadas pelo que são (Peek & Perry, 2020, Maio 06).
Assim, a produtividade e a qualidade naturalmente aumentariam para que o
indivíduo assim pudesse apoiar a equipe organizacional da qual fazem parte.
Também teria restado demonstrado que o desempenho individual no trabalho
dependeria mais da satisfação individual com o trabalho, e de questões sociais atinentes aos
relacionamentos profissionais, do que de incentivos monetários e de boas condições de trabalho
(fatores ambientais); geralmente, os últimos seriam menos importantes para o aumento da
produtividade do que o são, primeiramente, o alcance das necessidades individuais e, depois, o
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desejo por pertencerem a um grupo ou de serem incluídos nos processos de decisão (Kukreja,
2019, Março 1).
Nesse aspecto, o interesse real de Maslow era o estudo da personalidade humana,
pois dizia ele que fundamentalmente as pessoas seriam diferentes por que teriam necessidades
e motivação diferentes, que seria o desejo de crescer e de se desenvolver, no sentido de evoluir
suas capacidades e conhecimentos, mais do que a preocupação simples de, naturalmente, viver,
que as impulsionaria, segundo anota Kukreja (2013, Junho 7)
Contudo, Maslow estava limitado em sua teoria, pois ele estipulava que todo
indivíduo viria a experimentar as suas necessidades próprias na mesma forma e na mesma
ordem que todos os indivíduos (Kukreja, 2013, Junho 7), falhando e se contrapondo justamente
à sua premissa original, de que cada qual segue sua personalidade, suas necessidades distintas
e suas características pessoais.
De qualquer forma, a Teoria de Maslow observava as necessidades hierarquizadas
dos indivíduos e os conceitos de motivação para, em diferentes pontos de vista pessoais,
perceber o aumento de qualidade ou de desempenho individual ou até institucional.
Após Maslow, apresenta-se Frederick Irving Herzberg com sua Teoria da
Motivação, ou, a Teoria Motivação-Higiene, ou, a Teoria do Fator Duplo, ou, ainda, a Teoria
dos Dois Fatores.
A Teoria de Herzberg gira em torno dos dois fatores que existem em um ambiente
de trabalho, impactando o desempenho do trabalhador: “... um fator que cria a satisfação no
trabalho, e que motiva o empregado, e um outro fator que causa uma dessatisfação e diminui a
moral e o empenho dos empregados para com o seu trabalho ...” (Kukreja, 2017, Março 17,
para. 3, tradução nossa).
Satisfação e dessatisfação no trabalho são diferentes e agem de forma
independentes entre si, não guardariam sequer uma relação de oposição, pois seriam conceitos
diferentes: oposto à satisfação estaria a falta de satisfação, oposto a dessatisfação estaria a falta
de dessatisfação, já que as razões para a satisfação e as causas da dessatisfação seriam diferentes
e não necessariamente opostas uma à outra (Kukreja, 2017, Março 17).
Em dado momento, em dado ambiente de trabalho, existiriam fatores específicos
que dariam causa a uma dessatisfação no trabalho, e existiriam outros fatores, completamente
distintos, que seriam o motivo para a satisfação no trabalho. Os primeiros fatores, Herzberg os
chamou de Fatores Higiênicos e os outros de Fatores Motivacionais, daí a teoria ser denominada
como é (Kukreja, 2017, Março 17).
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Fatores de dessatisfação, ou higiênicos, são aqueles fatores do trabalho que
positivamente não asseguram satisfação ou motivação em um dado período de tempo, mas
quando ausentes causam a dessatisfação ou a diminuição da moral; são, pois, fatores que não
aumentam a motivação de forma alguma, mas que positivamente são razões para que o
empregado não diminua a sua dessatisfação no trabalho (Kukreja, 2017, Março 17).
Fatores de satisfação, ou motivacionais, são aqueles fatores do trabalho que
positivamente agem ou garantem satisfação ou motivação em um dado período de tempo, e,
quando presentes no ambiente de trabalho, servem muito categoricamente como
incrementadores de desempenho dos empregados; normalmente, são estes os fatores mais
intrínsecos, por natureza, enquanto que os higiênicos são fatores mais comumente extrínsecos
(Kukreja, 2017, Março 17).

2.2 Motivação intrínseca, desempenho individual e recompensas

Os fatores motivacionais podem ser intrínsecos (percepção do dever cumprido, de
superação e de orgulho individuais, o entendimento da responsabilidade social do indivíduo)
ou extrínsecos (notadamente monetários ou econômico-financeiros).
Há aspectos do desempenho sobre os quais os fatores motivacionais atuam, como
as relações ‘empregado-empresa’ ou ‘empregado-cliente’ ou a qualidade dos produtos ou dos
serviços prestados por uma instituição, em uma relação de quanto maior ou menor motivação,
menor ou maior desempenho ou qualidade haverá nos serviços prestados.
Reagrupando os clássicos conceitos de necessidades do professor Abraham H.
Maslow, Herzberg (1979) teorizou, então, sobre dois conjuntos de propósitos motivacionais
diferentes entre si que os indivíduos têm.
O primeiro deles é denominado de ‘higiene’, mais próximo à Teoria da Hierarquia
das Necessidades de Maslow, visto que os objetivos desse conjunto estão ligados ao ambiente
extrínseco ou periférico ao indivíduo e relaciona-se a forma como os indivíduos buscam manter,
antes de tudo, a sua insatisfação (dessatisfação) em um menor nível possível.
No segundo conjunto de objetivos motivacionais, Herzberg (1979) dava mais
enfoque, em primeiro momento, ao relacionamento com o cliente (interno ou externo à
instituição), dado que nesse relacionamento há um (necessário) componente de realização
individual (satisfação) intrinsicamente responsável por um melhor (maior) desempenho
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individual; por exemplo, a sensação de dever cumprido, ou de satisfação por algo ser produzido
com qualidade.
É um conjunto de fatores cujo objetivo é a máxima satisfação motivacional,
relacionado tanto ao indivíduo quanto ao trabalho que ele realiza, “configurando-se
caracteristicamente como os verdadeiros fatores responsáveis pela motivação intrínseca”, como
mais tarde clarificou Bergamini (2003, p. 66).
Considerando que produtividade deve servir diretamente ao cliente da instituição,
Herzberg (1979) pontuava que qualidade do produto é mais desejável do que a quantidade
produzida e que essa qualidade estaria essencialmente relacionada às atitudes do profissional
que realizou algo (serviço ou produto) de forma bem feita, e não às atitudes profissionais
daquele que apenas se livrou da responsabilidade de realizar algo. O primeiro estaria motivado,
o segundo, não.
Para Herzberg (1979), boas estruturas de trabalho intrínsecas e extrínsecas são a
chave para a motivação individual, são a base de um bom desempenho ou da melhoria do
desempenho. E estão interligadas. Higienicamente falando, não é possível separar a satisfação
no trabalho do que está determinando, de fato, a própria satisfação ou insatisfação intrínseca do
indivíduo.
Por exemplo, o alívio de curto prazo, percebido pelo indivíduo quando um
contratempo ou desconforto no trabalho é solucionado, é sempre superado pela satisfação de
longo-prazo, duradoura, que vem com o sentimento de dever cumprido, de responsabilidade
atendida, segundo Herzberg (1979); mas, também, resolver desconfortos higiênicos ou
promover um sentimento de satisfação para consigo mesmo são dois aspectos motivacionais
importantes, primeiro, para o desempenho individual e, depois, para o desempenho
institucional. Desconfortos, desmotivam; a satisfação pessoal, e com o trabalho, motiva.
Continua ponderando Herzberg (1979) que o desempenho pessoal está relacionado
sequencialmente tanto ao desempenho interno – que interrelaciona os diversos setores
produtivos da instituição – quanto ao desempenho externo (o objetivo final da desejada
produtividade organizacional), formando uma cadeia estruturada para entregar algo aos clientes
internos (uma equipe após a outra do processo produtivo) e aos clientes externos, institucionais.
Como a qualidade do trabalho do indivíduo traz consequências determinantes para
a satisfação do cliente (interno ou externo), essa dinâmica funciona nos dois sentidos, uma (a
satisfação) é motivo e consequência da outra (qualidade), embora elas sejam essencialmente
independentes e distintas; o foco de cada ação institucional deve ser sempre o relacionamento
com o cliente, segundo Herzberg (1979), o que resulta na busca pelo entendimento do que
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motiva, intrínseca e não mais apenas extrinsecamente, uma atitude satisfatória do indivíduo em
prol de maior qualidade e da melhor entrega, nesse sistema focado no relacionamento com o(s)
cliente(s).
A ideia do alinhamento do relacionamento com o cliente aos fatores motivacionais
intrínsecos (e não aos extrínsecos), como proposto por Herzberg (1979), está porque é sempre
o alcance de realização e de satisfação para ambos os lados, tanto sob a perspectiva do
trabalhador quanto sob a dos clientes, que seria o âmago da melhoria do desempenho
institucional interno e do desempenho voltado para o cliente externo.
Ensina Herzberg (1979), ainda, que projetos de sucesso são aqueles focados no
relacionamento entre o cliente institucional (interno ou externo) e o indivíduo envolvido na
ação que satisfará o cliente.
Nesse caso, a motivação daquele indivíduo, voltada a uma atitude positiva e
orientada a um bom resultado, é fundamental, pois as pessoas tendem a serem felizes quando
eles realizam ou entregam algo considerado importante, mas, elas somente realizam algo
efetivamente importante quando estão felizes.
Daí a necessidade de melhoria do ambiente de trabalho, a satisfação-motivação
higiênica do indivíduo, pois os indivíduos ficam infelizes quando sentem que não estão sendo
tratados, por exemplo, de forma justa; a atitude do profissional não irá corresponder à satisfação
do cliente, ou à realidade necessária da instituição para atender o cliente, ou não corresponderá
à sua própria necessidade de satisfação individual quanto à sensação de um dever cumprido ou
de uma responsabilidade atendida, segundo Herzberg (1979).
E a melhoria da satisfação, nesse relacionamento com o cliente, está, sim, associada
ao desempenho institucional, mesmo porquê não se trata de um problema de impedir a queda
de desempenho, em si, mas, sim, de como melhorar o desempenho do indivíduo e o da
instituição: os indivíduos, em maior parte do tempo, na maioria da vezes, nas várias situações
e ações no trabalho, na sua respectiva instituição, estão sempre produzindo, embora não
necessariamente em sua melhor produtividade (Herzberg, 1979).
Bergamini (2003) vem esclarecer sobre a motivação condicionada, na qual o
indivíduo sofreria os efeitos da ação de elementos condicionantes externos a ele, existentes no
ambiente de trabalho, no sentido de modelagem comportamental, por meio, ou da gratificação
(reforço positivo) dos comportamentos e atitudes aderentes aos interesses da organização, ou
da punição (reforço negativo) daqueles procedimentos e condutas considerados inadequados
pela instituição, partindo de um pressuposto de que seria sempre possível determinar a forma
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de agir e de reagir do indivíduo de acordo com o modelo hierárquico instituído em uma
organização.
Essa ideia de condicionamento é uma contraposição ao enfoque comportamentalista
teorizado por Herzberg (1979), pois para Herzberg um pagamento (reforço positivo monetário)
seria ‘absorvido’ pelo indivíduo, visto que é entendido como um fator motivacional higiênico,
o que impediria que as atitudes pudessem ser passivamente condicionadas por essa ou quaisquer
outras variáveis de controle hierarquizado do ambiente de trabalho.
Existem tanto ‘fatores de higiene’ extrínsecos, tais como: “amizade com os pares e
superiores, condições físicas do ambiente de trabalho, recompensa salarial e segurança em não
perder o emprego” (Bergamini, 2003, p. 66), quanto os ‘fatores de motivação’ intrínsecos: “a
realização pessoal, a responsabilidade, o trabalho em si e o reconhecimento do esforço pessoal”
(Bergamini, 2003, p. 66).
Os princípios que norteiam o fator extrínseco higiênico de motivação do indivíduo
com base em uma recompensa remuneratória – remuneração salarial básica graduada,
pagamento baseado em habilidades (skill-based-pay), pagamento considerando conhecimentos
ou expertises (pay-for-knowlegde), pagamento por desempenho ou por performance (pay-forperformance) –, esses princípios são sempre os mesmos, uma vez que buscam recompensar o
indivíduo em função de suas habilidades, competências, sua experiência ou seu desempenho
(Rodrigues, 2006).
Pode-se recompensar por meio de um desses tipos de remuneração a competência
de qualquer natureza, posto que é a remuneração que permite que o indivíduo,
institucionalizado, alcance os resultados esperados, permite que ele alcance, no âmbito de suas
habilidades e atitudes individuais, o desempenho desejado (Rodrigues, 2006).
A avaliação desse desempenho, por meio de indicadores de mensuração de
resultado individual, espelharia, enquanto consequência do pagamento, a atitude individual
desejada, na melhor performance comparativa, relativizando-se os desempenhos individuais.
Rodrigues (2006) esclarece, contudo, que o quê as instituições tem de fato
recompensado é o resultado institucional e não a competência individual, o que acaba por
justificar o mecanismo de recompensa, mas não pelo fato de um melhor desempenho individual
de destaque, o que seria a lógica do modelo.
Aparentemente, a inserção da remuneração por competências não causaria de fato
uma mudança de atitude individual que correspondesse a uma nova abstração estratégica nas
instituições, não traria necessariamente vinculação com os resultados institucionais esperados,
fundamental para que processos agreguem valor à organização, à função institucional, pois
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haveria que se analisar pontos complementares ou mesmo conflitantes do emprego de
mecanismos extrínsecos de recompensa monetária, conjectura Rodrigues (2006).
Assim, complementarmente, Rodrigues (2006) enumera as dimensões da
competência enquanto conjunto de atributos pessoais, dinâmicos, intangíveis e procedimentais
necessários à ação em busca de um ótimo desempenho individual, como a seguir:
... [1] a interação entre as pessoas como fator integrante da competência; [2] o
processo de comunicação como determinante para a construção e o desenvolvimento
da competência; [3] a capacidade diante do imprevisto, vista como parte do processo
combinatório do esquema cognitivo que permite ações adequadas diante de situações
inesperadas; [4] e um lado imponderável da competência que está relacionado à
engenhosidade das pessoas. (Rodrigues, 2006, p. 26, grifo nosso, numeração nossa).

Segundo Rodrigues (2006), os dois primeiros conjuntos não são suficientemente
bastante para mobilizar a competência individual de forma adequada. Reconhece aquele autor
que há certa plasticidade na caracterização da dinâmica do comportamento ou da atitude
individual, no sentido do melhor resultado organizacional, nos dois últimos conjuntos
dimensionais numerados acima.
O dinamismo das dimensões imponderáveis da competência – engenhosidade,
atitude diante do imprevisto, inventividade – implica na eficiência da prática de remunerar com
base na performance, considerando a premissa de uma relação direta entre o desempenho
avaliado como consequência da competência posta em prática, o que reduz a competência a um
mero resultado padrão e limita esse dinamismo, pois que aquela imponderabilidade não poderia
ser efetivamente traduzida em valor a ser pago como recompensa extrínseca (Rodrigues, 2006)
por ser algo relacionado a uma determinação intrínseca individual.
É a autodeterminação que motiva ou regula o indivíduo; e qualquer atitude,
comportamento ou mesmo a personalidade podem ser autodeterminados, ou motivados, e
regulados (controlados), segundo Ryan e Deci (2000).
De fato, conforme propõem Ryan e Deci (2000), e desconsiderando a ‘amotivação’
(tradução livre) e o comportamento não autodeterminado, seriam dois os tipos fundamentais da
motivação: a motivação intrínseca autodeterminada e a motivação extrínseca.
A motivação intrínseca é atitude voltada à realização de uma atividade ou ação
apenas pelo prazer de realizar aquela dada tarefa, ou simplesmente porque ela é essencialmente
interessante e proporciona maior satisfação ao indivíduo; é uma percepção pessoal, de como o
próprio indivíduo entende o seu trabalho ou a sua tarefa (Deci, 1971, 1972; Ryan & Deci, 2000).
A motivação extrínseca é a atitude de realizar uma tarefa ou trabalho devido ao
recebimento de alguma recompensa de qualquer natureza concedida por alguém que não o
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realizador da tarefa. É um controle ou regulação ou compensação de certa natureza com a qual
um agente externo (‘principal’), que necessita daquela atitude ou comportamento ou ação,
recompensa o indivíduo (‘agente’) para que ele desempenhe o necessário aos interesses do
principal, interesses esses que são externos ao indivíduo recompensado (Deci, 1971, 1972;
Ryan & Deci, 2000).
A motivação intrínseca é aquele mecanismo que ajuda o indivíduo a desempenhar
mais e melhor e também a realizar uma entrega em menor tempo, e é função psicológica da
necessidade que o indivíduo tem de autonomia, competência e do relacionamento interpessoal;
é um mecanismo autodeterminado no qual a motivação não depende de fator externo e por isso
o indivíduo tem maior interesse, maior motivação, maior empenho e maior (melhor)
desempenho (Deci, 1971, 1972; Ryan & Deci, 2000).
Mas, nem todo indivíduo está autodeterminado, e pode ter necessidade psicológica
por algum fator externo de motivação, em dada situação.
Por evidência, Deci e Ryan (1985, 2000) acreditam que a motivação intrínseca é a
base da ação humana e resulta em aumento de comprometimento e de cumprimento e, ainda,
incremento da sensação de engajamento e de realização do indivíduo.
As recompensas externas atuam em grau e qualidade diversos tanto na motivação
extrínseca ou quanto na motivação intrínseca (Deci, 1971, 1972; Deci & Ryan, 1985, 2000).
Deci (1972) aduzia que, para tarefas rotineiras, a melhor recompensa externa são as
já previstas, ou previamente contratadas, condicionadas em contrato prévio: para tantas tarefas
concluídas, um valor ‘x’ remuneratório. Porém, para aquelas tarefas não rotineiras, que
dependam de motivação essencialmente intrínseca, essas são melhor realizadas pelo indivíduo
se a recompensa externa for não condicionada (‘noncontingent’).
Em qualquer situação dessas, avaliação e feedback do desempenho individual são
elementos fundamentais para motivar a competência do profissional.
Quando avaliação e feedback estão previamente estabelecidos, são relacionados e
estão atinentes à percepção intrínseca do indivíduo, estão alinhados a desafios relevantes e
pertinentes, conjugados a feedbacks positivos e também à sensação de autonomia pessoal e
comportamento autodeterminado, isso aumenta e cultiva a motivação intrínseca, ou a mantém
em nível satisfatório ou mesmo ideal (Deci, 1971, 1972; Deci & Ryan, 1985, 2000),
descaracterizando a perspectiva – nunca muito bem aceita pelo indivíduo – de um controle
exercido por um agente externo, no caso, a organização na qual ele atua (Gagné & Deci, 2005).
Frisa-se neste ponto que feedback negativo pode afetar a motivação intrínseca do
indivíduo e mesmo diminuí-la (Deci, 1971, 1972).
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Por outro lado, já foi demonstrado, também, que há correlação positiva entre melhor
qualidade do trabalho e motivação intrínseca, e que as recompensas externas ou extrínsecas são
muitas vezes, a depender do caso, contraproducentes, pois o incentivo monetário faz com os
indivíduos apresentem decréscimo na sua motivação intrínseca subsequente a cada incentivo
monetário recebido (Deci, 1971, 1972).
Em contrapartida, o uso de recompensas externas não condicionadas
(‘noncontingents’) a um determinado desempenho desejado, aquele incentivo econômico que é
dado independentemente da realização efetiva ou completa da tarefa, essa recompensa não
demonstrou ter um evidente efeito negativo sobre a motivação intrínseca, apesar do uso
continuado ou repetitivo de uma recompensa extrínseca para promover o desempenho em
tarefas ou ações que já seriam naturalmente interessantes para o indivíduo, isto é, já seriam
intrinsicamente motivadas (Bowles & Polania-Reyes, 2012; Deci, 1971, 1972; Deci & Ryan,
1980, 1985, 2000; Gagné & Deci, 2005).
A recompensa condicionada faz com que o sujeito perceba a ação requerida como
contrária à sua autodeterminação, ou à sua autonomia, perceba e entenda o controle
institucional, ou pode fazer com que ele entenda a tarefa como algo que somente mediante a
recompensa é que ela deve ser realizada, ou que ele deve agir, ou tomar uma atitude, somente
mediante a garantia da recompensa monetária (Bowles & Polania-Reyes, 2012; Deci, 1971,
1972; Deci & Ryan, 1980, 1985, 2000; Gagné & Deci, 2005).
Como a motivação, a recompensa também pode ser de dois tipos amplos, uma
recompensa intrínseca ou uma recompensa extrínseca (Deci, 1972).
E a recompensa pode corresponder também a uma compensação tangível (p. ex.,
monetária) ou intangível (não monetária, como o reconhecimento ou elogio) que o indivíduo
recebe pelas suas ações e atitudes durante a realização de tarefas dentro de uma organização
(Deci, 1971, 1972; Goodale, Koerner, & Roney, 1997). Tanto a motivação intrínseca quanto a
extrínseca pode ser oriunda de uma recompensa tangível ou de uma intangível, a depender de
como essa recompensa é percebida pelo indivíduo.
O entendimento pela organização do modelo de recompensas intrínseca e extrínseca
por trás da autodeterminação, motivação ou regulação do indivíduo, de Ryan e Deci (2000), é
fundamental para o desempenho individual efetivo e criativo.
Isso se aplica principalmente à recompensa intrínseca: status, percepções e
sentimentos de autoestima, satisfação pessoal, feedback positivo dos pares, etc., que são
elementos motivacionais psicologicamente mais reconhecidos pelo indivíduo (Mahaney &
Lederer, 2006) e que são concretizados por meio do trabalho ou tarefa em si.
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O trabalho em si também é fator intrínseco tanto de motivação quanto de
recompensa, pois está nele incluso o desafio e o grau de interesse que a atividade apresenta
(Deci, 1971, 1972; Deci & Ryan, 1985, 2000), o grau de autonomia, o grau de variabilidade
(não constância), o de criatividade, o de habilidades e capacidades e o de empreendedorismo
que envolvem a tarefa, ou aquele trabalho que se concretiza porque o indivíduo entende que as
suas atitudes e realizações são importantes para a organização e, por causa disso, ele tem
orgulho, alegria e satisfação (Mahaney & Lederer, 2006; Mottaz, 1985) em realizar e agir e
produzir.
Daí que a motivação intrínseca, relacionada como é, tanto à própria natureza e aos
desafios do trabalho quanto ao prazer que o indivíduo alcança ao executá-lo, aquela não pode,
teoricamente, ser meramente compensada (ou recompensada) por fatores relacionados à
‘higiene’, tais como condições de trabalho e incentivos econômicos fixo ou proporcional,
definidos na Teoria dos Dois fatores, de Herzberg (1979, 1987), pois o fator higiênico não tem
poder algum para motivar pessoas nesse aspecto (Ghazi, Shahzada, & Khan, 2013).
Sob o ponto de vista da psicologia social e da economia, a motivação intrínseca do
indivíduo, caso essa motivação já esteja presente quando da execução de uma tarefa, ela pode
ser tanto reduzida (enfraquecida) quanto aumentada (fortalecida) quando são concedidas
recompensas extrínsecas àquele indivíduo, conforme a Teoria do Crowding Motivacional de
Frey e Jegen (Frey, 1997; Frey & Jegen, 2001), podendo afetar sua performance ou desempenho
de forma positiva ou negativa.
O efeito negativo, de redução ou enfraquecimento da motivação intrínseca, é
denominado de “crowding-out”, enquanto que o efeito positivo, de aumento ou de
fortalecimento dessa motivação, é denominado de “crowding-in” (Frey & Jegen, 2001).
Frequentemente, o incentivo monetário aumenta o esforço individual e é por isso
que o desempenho em uma dada tarefa acabaria por aumentar (Duckworth, Quinn, Lynam,
Loeber, & Stouthamer-Loeber, 2011; Hertwig & Ortmann, 2001).
De fato, em dadas situações e condições, o comportamento individual pode ser
modificado e as atitudes ou ações podem ser motivadas por meio de recompensas extrínsecas,
ou mesmo incentivos econômico-financeiros, monetários. De outra forma, em dadas condições
e situações, a relação entre recompensa monetária e aumento de desempenho não se confirma,
e, de fato, as recompensas podem prejudicar o desempenho ou o comportamento individual
(Frey & Jegen, 2001; Gneezy & Rustichini, 2000a, 2000b).
As recompensas tornam-se ineficazes ou contrárias ao bom desempenho individual
de tal forma que são outras características ambientais, tais como, maiores ou menores prazos

40

de entrega, complexidade, dificuldade, pressão organizacional, etc., o que de fato afetam –
positiva ou negativamente – o desempenho (Achtziger & Alós-Ferrer, 2014; Achtziger, AlósFerrer, Hügelschäfer, & Steinhauser, 2015; Cerasoli, Nicklin, & Ford, 2014), em detrimento ao
esperado efeito do incentivo financeiro extrínseco contratado entre o indivíduo e a instituição.
Com efeito, as recompensas extrínsecas realizam-se no curto e imediato prazo, elas
são percebidas rapidamente pelo indivíduo como controladoras, ou cerceadoras da sua
autonomia e autodeterminação, e por isso são nocivas ao ambiente colaborativo, prejudicial ao
bem-estar individual, diminuem a performance a médio e longo prazos; são, pois,
contraproducentes (Deci, 1971, 1972), no exato efeito negativo de “crowding-out”
motivacional definido por Frey e Jegen (2001).
Entretanto, um incentivo financeiro extrínseco baseado no desempenho ou em um
sistema de mérito e competência não necessariamente vinculado (‘noncontingent’) a uma meta
específica individual, mas que seja, sim, uma forma de reconhecimento das contribuições, das
realizações ou das atitudes apresentadas durante um determinado período, situação ou
atividade, esse tipo de incentivo, mesmo monetário, pode produzir uma motivação individual
com efeito positivo intrínseco (Deci, 1971,1972), denominado de efeito crowding-in por Frey
e Jegen (2001).
É efeito, esse, fundamental nesta área de estudo e interessou à pesquisa realizada.

2.3 Alta performance individual e organizacional

Esquemas organizacionais que exigem alta performance do indivíduo, e, portanto,
maior responsabilidade (elemento intrínseco), afetam de forma inversa a criatividade, mesmo
que essa relação seja moderada pela personalidade proativa e mediada pela motivação intrínseca
da pessoa (Hou, Hu, & Butt (2017).
Mesmo que ocorra uma relação de interação do esquema de alta performance com
a proatividade, uma situação que exige alta performance pode diminuir a motivação intrínseca
do indivíduo e afetar muito negativamente a criatividade individual, em par com o estudo de
Frey e Jegen (2001), que indicava que o modelo orientado a um desempenho dependente de
uma compensação extrínseca apresenta similar impacto negativo na motivação intrínseca.
De fato, as evidências apresentadas por Hou, Hu e Butt (2017) indicaram que
esquemas que exigem alta performance individual afetam a criatividade individual de forma
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negativa, mas que a motivação intrínseca pode mediar de forma significativa as exigências de
alta performance demandadas pelas organizações, de forma que a motivação intrínseca
beneficiaria a criatividade do indivíduo, considerando objetivos ‘razoáveis’ de alta performance
– ou ‘alto desempenho’, já que sinônimos.
Similarmente, Ariely, Gneezy, Loewenstein e Mazar (2009) reforçam que, apesar
do uso corrente de incentivos por várias organizações, o aumento da motivação, seja por
recompensa intrínseca ou extrínseca, não necessariamente aumenta ou melhora a performance
e, com efeito, não se coaduna com as evidências encontradas por aqueles autores: quanto maior
o incentivo monetário, pior a performance, pior o desempenho.
A performance é superior em cenários de incentivos monetários moderados, em
comparação com a performance em cenários com altos incentivos, conforme a “Lei de Yerkes–
Dodson”, da relação empírica entre excitação e desempenho (Yerkes & Dodson, 1908, cited in
Ariely, Gneezy et al., 2009), segundo a qual o desempenho em tarefas aumenta com a excitação
(fisiológica ou mental), mas apenas até certo ponto, o qual, se ultrapassado, leva a uma
diminuição do desempenho sistêmico.
A preocupação com o nível ótimo de estímulos extrínsecos deve ser normalmente
mais alto para situações que exijam mais habilidade, em detrimento das que exigem menos
habilidade ou conhecimento, principalmente quando comparadas a situações similares já
ocorridas sob condições de altos incentivos, mesmo que as predições para o desempenho da
“Lei de Yerke” não necessariamente possam ser aplicadas a níveis de incentivos
substancialmente diferentes (Ariely, Gneezy et al., 2009), altos ou baixos, ou em contextos
distintos.
Realmente, simplesmente não é possível afirmar que introduzir incentivos,
intrínsecos ou extrínsecos, ou aumentar os já existentes, sempre promoverá o aumento ou a
melhoria do desempenho individual ou do institucional, pois, além de algum nível limite, ao
que parece, mais ou maiores incentivos podem aumentar a motivação para níveis acima do ideal
e podem resultar em efeitos negativos no desempenho (Ariely, Gneezy et al., 2009).
Ou seja, aumentar os incentivos não necessariamente resulta em melhor
desempenho como também afirmaram Frey e Jegen (2001).
Isso confirma a Teoria da Avaliação Cognitiva, postulada por Deci e Ryan (1985),
que estabelece que quando os pagamentos são condicionados (‘contingents’) ao desempenho a
motivação intrínseca do indivíduo diminui, e quando os incentivos financeiros não são
condicionados (‘noncontingents’) ao desempenho a motivação intrínseca não diminui (Deci,
1972; Deci & Ryan, 1985) – embora não necessariamente aumente.
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E, mesmo considerando as particularidades individuais e situacionais, aumentar os
incentivos condicionados ao desempenho, para além de um dado ponto, pode ser na verdade
contraproducente para a organização, sugerem Ariely, Gneezy et al. (2009), mesmo porque
incentivos custam recursos às organizações.
Performance (ou desempenho) pode ser analisada(o), ou sob o ponto de vista do
produto entregue por uma organização, ou com base nos aspectos característicos de um
processo, balanceando-se acurácia e detalhe, parcimônia e aplicabilidade, de tal forma que o
conceito pode ser entendido ou aplicado de várias formas ao setor público, não necessariamente
comparáveis entre si, mas que sejam adequadas a uma determinada organização (Andersen,
Boesen, & Pederson, 2016).
Assim, o processo de compreensão do desempenho organizacional deve ser
sistemático e racional, deve clarificar o conceito adotado e os critérios priorizáveis, legítimos e
razoáveis para que seja possível identificar o desempenho institucional ou o desempenho
individual (Andersen, Boesen, & Pederson, 2016), que se relaciona ao da organização.
Organizações públicas tem por função o provimento de serviços que atendam as
expectativas dos cidadãos com eficiência, eficácia e equidade, e por isso espera-se que
mantenham altos padrões em uma variedade de dimensões de desempenho (Boyne, 2003).
A performance desse tipo de organização é influenciada por muitas variáveis,
prossegue Boyne (2003), as quais são consideradas pelos dirigentes públicos, uma em
detrimento das outras, quando da definição de metas e estratégias estabelecidas para o
atendimento da função pública: eficiência por efetividade, ou equidade, ou todo o rol de
dimensões do desempenho organizacional: qualidade, quantidade de serviços, valor público,
capacidade de resposta, responsabilidade, probidade, etc.
Muito embora um órgão público esteja limitado nessa capacidade de definir
estratégia para um melhor desempenho, visto que esse tipo de organismo é dependente de
fatores externos, tais como a alocação de recursos orçamentários, as características do seu
público-alvo, a natureza legal de sua missão, as ideologias políticas e governamentais, atuais
ou herdadas de administrações anteriores, o desempenho não é completamente determinado
pelos ambientes técnico e institucional, ou pelo ambiente externo, ou exclusivamente pelas
características internas da organização, como estruturas e processos (Boyne, 2003; Boyne &
Walker, 2010) definidos em leis ou regulamentos, por exemplo, federais.
De fato, excluindo os elementos sob os quais não possui controle, a organização
deve promover o aumento do seu desempenho público por meio da melhoria do seu ambiente
interno, utilizando os mecanismos intrínsecos disponíveis, aqueles os quais o administrador
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público, detentor de poder de decisão em sua área de atuação, pode, de fato, influenciar e
redirecionar positivamente suas ações ou sua equipe para um melhor desempenho
organizacional (Boyne, 2003; Boyne & Walker, 2010).
As melhores estratégias organizacionais – aquelas legitimadas pelos indivíduos que
compõem a organização – são as que melhor servem ao propósito de aumentar o desempenho
institucional e que têm apoio político ‘declarado’ pelos agentes que as realizam diuturnamente.
Nesse sentido, as forças internas, e as políticas externas, mas, periféricas e
afluentes, fornecem a correlação entre a estratégia organizacional e o desempenho individual e
organizacional esperados: “a adoção de uma estratégia específica provavelmente terá efeitos
primários e secundários que impactam o desempenho organizacional” (Boyne & Walker, 2010,
p. 186, tradução nossa).
Nesse sentido, a adoção de uma recompensa pode afetar positivamente o
desempenho da instituição, se entendida como importante pelos agentes internos, e justificável
frente aos interessados (stakeholders) externos, como querem Boyne e Walker (2010).
Todavia, Boyne e Walker (2010) ressaltam que estratégias variam entre as
organizações, mesmo as públicas, mas o desempenho não pode ser atribuído a estratégias iguais
se elas são aplicadas em ambientes e contextos diferentes.
Ainda, alto desempenho pode ser definido como a “capacidade de fornecer – por
um período prolongado – resultados significativos, mensuráveis e financeiramente sustentáveis
para as pessoas, ou para as causas [que a organização] deve servir ou que dão causa à
organização existir” (Leap of Reason Ambassadors Community [LEAP], 2019, p. 5, tradução
nossa, inserção explicativa nossa).
Segundo LEAP (2019), as organizações de alto desempenho se baseiam em sete
disciplinas como estabelecidas no framework denominado Performance Imperative, focado
especialmente em instituições públicas, de cunho social ou sem fins lucrativos, como as que
defendem os Direitos Humanos e os ecossistemas, as quais a instituição aqui contextualizada
aproxima-se conceitualmente; essas sete disciplinas são:
[1] liderança determinada e adaptativa de executivos e diretorias; [2] gerenciamento
disciplinado e focado nas pessoas; [3] programas e estratégias bem projetados e
implementados; [4] saúde financeira e sustentabilidade; [5] cultura que valoriza o
aprendizado; [6] monitoramento interno para melhoria contínua; [7] avaliação externa
para a eficácia da missão. (LEAP, 2019, p. 5, tradução nossa).

As disciplinas que interessaram – mesmo porque as organizações de alto
desempenho, mesmo as privadas, não se destacam, simultaneamente e de forma igual, em todas
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as disciplinas, segundo LEAP (2019) – são: a [1] liderança adaptativa e a [5] cultura do
aprendizado,
A liderança adaptativa [item 1 sobredito] significa observar o pensamento do
sistema organizacional como um todo, a habilidades de liderança colaborativa, coletiva e em
rede, para resolver situações e propor soluções; já a cultura do aprendizado [item 5 sobredito]
demonstra a qualidade de uma organização que empreende esforços para um ambiente
colaborativo e saudável (LEAP, 2019).
Ambas estão fundamentalmente voltadas para a criação de um ambiente
organizacional de alta motivação intrínseca, de bem estar e autodeterminação, autonomia,
curiosidade, inventividade, engenhosidade, orientado ao desafio e ao questionamento, pois
entende-se que esses valores intrínsecos são fundamentais para o alto desempenho individual e
para a cultura do alto desempenho organizacional (LEAP, 2019; Morino, 2011), assegurando a
entrega de bens e serviços públicos àqueles aos quais a organização pública atende.

2.4 Bons servidores públicos, bons desempenhos

Kim (2005) esclarece a relação que existe entre o desempenho organizacional e
bons servidores públicos, aqueles profissionais com certas características, tais como: alta
satisfação com seu trabalho, grande comprometimento com a organização em que atua, alta
motivação para servir ao público, com muita dedicação, boa vontade e interesse de trabalhar na
sua instituição pública.
Esse tipo de servidor público contribui diretamente com o desempenho
institucional; trata-se, segundo Kim (2005), de uma relação direta entre o nível dos fatores
motivacionais individuais e o nível do desempenho organizacional; entende-se por esse autor
que quanto maior a motivação individual, maior o desempenho organizacional, nas
organizações do setor público.
Os fatores individuais importantes para predizer o desempenho da organização
pública são: “[1] satisfação no trabalho; [2] comprometimento organizacional; [3] motivação
para com o Serviço Público; [4] comportamento de cidadania organizacional” (Kim, 2005, p.
246, tradução nossa, grifo nosso, numeração nossa).
Na esfera pública, esses fatores são como valores, e estão todos positivamente
relacionados a atitudes, comportamentos e condutas desejadas no desempenho profissional e,
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ainda, são pertinentes àquele envolvimento necessário do servidor público com a causa pública,
como horas a mais de trabalho e aderência a princípios organizacionais, p. ex. (Kim, 2005).
São valores individuais considerados aceitáveis, ou mesmo requeridos, social e
profissionalmente, são aqueles que diferenciam o profissional que os apresenta, quaisquer um
desses, em maior ou menor grau, dos demais profissionais da organização (para definições:
Kim, 2005; Locke, 1976, cited in Kim, 2005; Organ, 1988, cited in Kim, 2005; Perry & Wise,
1990; Porter, Steers, Mowday, & Boulian).
Kim (2005) confirma que esse tipo de valor individual possui efeito significativo,
influencia e contribui positivamente para o desempenho organizacional no setor público, sendo
os mais influentes: [1] o fator satisfação [do indivíduo] no trabalho e [2] o fator comportamento
de cidadania organizacional.
Realmente, em instituições governamentais públicas, o fator da satisfação no
trabalho é poderoso preditor do desempenho organizacional; ou seja, aumentar a satisfação pelo
trabalho no indivíduo melhora a performance institucional, já que esse fator é positivamente
correlacionado à motivação, ao comportamento, ao envolvimento e ao comprometimento, à
satisfação pessoal e à saúde mental, dimensões consagradas pela literatura acadêmica como
importantes para o desempenho individual (Kim, 2005).
O indivíduo é importante elemento para um ideal (e performático) desempenho das
organizações, principalmente as governamentais e públicas, que, por isso, devem valorizar seus
empregados e os aceitarem como trunfos, ativos estratégicos institucionais, provendo
incentivos, práticas, políticas e estratégias mais efetivas e centradas na melhoria da satisfação
no trabalho e dos demais níveis de fatores (valores) individuais relacionados às atitudes e ao
comportamento profissionais, à melhoria do desempenho profissional, determinantes como são
para um melhor desempenho público institucional (Kim, 2005).

2.5 Efeitos dos incentivos financeiros no setor público

Sobre os efeitos de incentivos financeiros, ou recompensas monetárias, na
motivação e no desempenho dos indivíduos do setor público, sobre as falhas das estratégias de
incentivos em obter o efeito “crowding-in” em detrimento ao efeito “crowding-out”, como
descritos por Frey e Jegen (2001), e sobre os elementos moderadores que interferem nesses
efeitos, Bellé (2015) ensina que as estratégias falham, ou não obtém o resultado desejado,
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primeiro, porque as estratégias de incentivos condicionados ao desempenho são mal
formuladas ou mal executadas; segundo, porque as características institucionais fundamentais
do setor público (limites orçamentários, interferência política e hierárquica, etc.) não podem ser
superadas simplesmente por conta da introdução de práticas de recompensa condicionada à
melhoria de desempenho individual.
Em terceiro lugar, frente à responsabilidade social inerente ao setor público, no que
se refere aos recursos econômicos disponíveis e à própria expectativa da sociedade para com
esse setor, é praticamente ilegal e politicamente inviável oferecer incentivos financeiros em
nível suficientemente alto para que sejam, de fato, efetivos ou apresentem um efeito mínimo
necessário para produzir melhoria do desempenho perceptível ou desejável (Lee & Whitford,
2007; Miller & Whitford, 2007).
As deficiências na implantação de recompensas condicionadas no setor público nos
mesmos moldes ou similares àquelas adotadas no setor privado, como é o caso dos honorários
de sucumbência da advocacia privada aplicado ao setor público, ocorrem, ainda, por um quarto
motivo, que diz respeito às diferenças motivacionais entre profissionais do setor público e do
setor privado (Bellé, 2015).
Essas diferenças na motivação ocorrem devido, principalmente, aos efeitos
motivacionais não intencionais que as recompensas extrínsecas causam na motivação
intrínseca, o chamado efeito “crowding-out” (Frey, 1997; Frey & Jegen, 2001; Frey &
Oberholzer-Gee, 1997), que prejudicam os esforços, as atitudes e o desempenho individuais em
um cenário condicionado pelo pagamento de recompensa.
Isto é verificável porque os servidores públicos já tendem a uma motivação
intrínseca muito mais alta que seus pares da iniciativa privada, tomados e comparados caso a
caso (Bellé, 2015), mesmo que, no caso de uma recompensa monetária, essa seja paga de forma
direta, ou individual, aos últimos e, aos primeiros, ela seja distribuída por meio de cotas a todos
os beneficiários.
Ademais, o uso de incentivos financeiros no setor público causa tanto o efeito de
preço, que é a necessidade de incrementar seguidamente a recompensa extrínseca uma vez que
ela já foi aplicada, quanto – em oposição – o enfraquecimento da motivação intrínseca
individual, como pressagiado por Ryan e Deci (2000), já que o prêmio, uma vez instituído, é
percebido pelo indivíduo como uma ameaça à sua autonomia, à sua autodeterminação e à sua
competência, os assim chamados custos encobertos do pagamento por desempenho, elucidados
no estudo de Weibel, Rost e Osterloh (2010).
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O impacto da recompensa no desempenho de uma instituição pública depende da
força relativa do seu valor comparativo (efeito de preço) e da não ocorrência do efeito
“crowding-out”, como melhor explicam Weibel et al. (2010), a seguir:
[1] O pagamento pelo desempenho causa uma mudança cognitiva no indivíduo, ou
seja, fortalece a motivação extrínseca necessária para o comportamento desejado
(causa um efeito de preço) e, ao mesmo tempo, enfraquece a motivação intrínseca
para o comportamento (causa um efeito “crowding-out” de exclusão). Dependendo da
força desses dois efeitos opostos, pagar pelo desempenho tanto pode prejudicar quanto
aumentar os esforços pessoais: quanto mais a motivação intrínseca existia no início,
mais ela pode ser destruída, após a inserção do pagamento por desempenho. [2] Os
custos ocultos surgem mesmo que o efeito do preço seja mais forte que o efeito
“crowding”. A perda de comportamento motivado intrinsecamente deverá ser sempre
compensada por recompensas extrínsecas. (Weibel et al., 2010, p. 404, grifo nosso,
tradução nossa).

Fortemente coligado aos argumentos de Weibel et al. (2010), Ariely, Bracha e
Meier (2009) alertam para o efeito negativo (“crowding-out”) na motivação intrínseca
relacionada à imagem pública e social que o indivíduo pode sentir ou identificar quando passa
a receber um pagamento monetário condicionado ao próprio desempenho:
Motivação intrínseca dá-se o valor, per si, representado pelo agir por si só pelo bemestar de outras pessoas, como altruísmo puro ou outras formas de agir pró-sociais [...].
Motivação extrínseca é qualquer recompensa ou benefício material associado à
atitude provocada, condicionada, como gestos de agradecimento e incentivos fiscais.
Motivação de imagem, ou sinalização de motivação, refere-se à tendência de um
indivíduo ser motivado parcialmente pelas percepções dos outros. [...] a motivação
da imagem sinaliza a opinião na prática, i. e., o desejo de ser apreciado e
respeitado pelos outros e por si próprio. Se os indivíduos desejam obter aprovação
social de seu comportamento, devem tentar sinalizar o que é definido como "bom"
pelas normas e valores da comunidade. (Ariely, Bracha et al., 2009, p. 544, itálicos
do autor, grifos nossos, tradução nossa).

O indivíduo tende a ser motivado pelo desejo de ser apreciado e respeitado pelos
outros, quando ele atua ou trabalha na organização, e isso pode ser comprometido quando seu
comportamento, sua atitude, pode vir a ser vista meramente como simples reação a uma
recompensa, e não à vontade individual de fazer o bem, ou de fazer o correto para a organização
pública (Ariely, Bracha et al., 2009), ainda mais se a recompensa é monetária.
Assim, no setor público, as recompensas financeiras podem eliciar dois efeitos
opostos – os ‘custos encobertos’ destacados por Weibel et al. (2010) – na motivação extrínseca
dos servidores públicos.
Em princípio, como desejado pela organização, as pessoas esforçam-se,
legitimamente, para trabalharem mais para obterem a recompensa monetária (efeito de preço);
porém, paradoxalmente, sua motivação intrínseca acaba por diminuir seu desempenho, por
causa do medo que eles têm da reação social, de serem apontados como esforçados meramente
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devido ao dinheiro pago enquanto recompensa – efeito “crowding-out” de exclusão relacionado
à imagem social, como eles seriam considerados pelos outros.
Também os indivíduos podem ter receio de sentirem-se culpados por estarem
desempenhando mais ou melhor apenas pela recompensa, per si, e virem a perder autoestima,
o efeito “crowding-out” de exclusão relacionado à imagem que eles têm de si mesmos (Bellé,
2015), efeito esse verdadeiramente intrínseco e por isso mais perturbador para eles.
Especialmente no que concerne ao setor público, são esses os efeitos contraditórios
de preço que redundam em um “crowding-out” de exclusão da motivação da imagem, interna
ou externa, e que são causados pela recompensa extrínseca financeira (Weibel et al., 2010).
Assim é que os incentivos financeiros tendem a ser mais eficazes quando ‘secretos’
(pagamento monetário por desempenho sob sigilo, orientado à modulação do comportamento
do indivíduo) do que quando ‘divulgados’ (Bellé, 2015), ainda mais quando a visibilidade da
relação entre o desempenho e a recompensa extrínseca dá-se por conta de atividades exercidas
em áreas as mais eminentemente sociais de atuação do Estado, ou que visam especificamente
atender objetivos de Estado, como é o caso estudado.
Isso interessou bastante à pesquisa realizada, ora documentada.
A opinião do outro não se altera se o incentivo extrínseco não é de conhecimento
público: é como se nenhuma recompensa estivesse interferindo nas motivações (Ariely, Bracha
et al., 2009).
Entretanto, isso – esse ‘agir secreto’ – não é compatível com a postura de
transparência pública necessária nas organizações governamentais públicas, principalmente
devido às políticas de divulgação de remuneração existentes (Bellé, 2015).
Há diferenças empíricas significativamente importantes no que se refere às
recompensas monetárias e as não monetárias em termos dos efeitos dessas duas modalidades
na motivação e no desempenho dos servidores do setor público: as recompensas não monetárias
(como prêmios públicos, capacitações importantes e reconhecidas, etc.) são relativamente mais
imunes aos efeitos encobertos de preço e de crowding-out de exclusão da imagem na motivação
intrínseca do indivíduo, em comparação com o que ocorre com os incentivos financeiros diretos
e visíveis, sejam públicos ou privados.
Realmente, para Weibel et al. (2010), o pequeno sucesso do pagamento por
desempenho no setor público normalmente tem a ver com cinco razões, a seguir elencadas.
Primeiro, pagamento por desempenho cria potencialmente um forte efeito
crowding-out de exceção na motivação do indivíduo, uma vez que existe um alto grau de
motivação intrínseca nos servidores públicos, de modo geral (Weibel et al., 2010).
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Segundo, orçamento público é claramente mais limitado que o do setor privado
pelos motivos já apresentados (restrição orçamentária, déficit, teto de gastos, mudanças de
governo), de forma que o efeito de preço do pagamento por desempenho tende a ser muito
pequeno, o que impossibilita, na prática, relacionar o pagamento de modo concreto ao aumento
do desempenho (detalhes em Weibel et al., 2010).
Terceiro, o pagamento por desempenho pode reduzir os investimentos na expertise
da área de atuação de uma determinada organização pública e selecionar o tipo errado de
servidor público, embora isso possa ser contornado por meio de rigorosa seleção pública
(detalhes: Weibel et al., 2010).
Quarto, pagamento por desempenho requer, essencialmente, que aferições precisas
de desempenho sejam postas em prática para que as atribuições de desempenho dos esforços
individuais sejam efetivas mesmo quando existe a necessidade de expertises múltiplas para
entrega de uma tarefa, o que ocorre genericamente no setor público (para detalhes, Weibel et
al., 2010).
Por último, o pagamento por desempenho para políticos e agentes públicos de alto
escalão, ou para agentes formuladores de políticas em qualquer nível hierárquico com poder de
decisão, não faz sentido algum porque esses indivíduos são os que decidem os padrões, regras
e normativos com os quais eles mesmos são compensados financeira ou socialmente (Weibel
et al., 2010).
Por outro lado, o pagamento por desempenho no setor público é mais efetivo
quando aplicado em atividades mais rotineiras, ou menos complexas, dado que a natureza
básica dessas tarefas é mais facilmente mensurável e, principalmente, não é intrinsecamente
motivável (Deci, 1972; Frey, 1997; Frey & Jegen, 2001).
Assim, em uma rotina, o efeito da recompensa extrínseca tem potencial de
efetivamente aumentar os esforços e o desempenho das pessoas, como esperado em uma
estratégia de recompensa extrínseca orientada ao desempenho, que, nessa aplicação e formato,
não teria consequências negativas, de efeito crowding-out de exclusão nas motivações
intrínsecas individuais (Weibel et al., 2010).
Esse não é necessariamente o caso do contexto analisado, de processo jurídico
contencioso ou consultivo; porém, em certo grau, seria aplicável a certas atividades daquela
natureza presentes em toda organização, pública ou privada, e também no caso da PGFN,
secundárias, mas, importantes, no processo judicial e extrajudicial de recuperação de créditos e
privados inscritos na Dívida Ativa da União (DAU).
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Esta página foi deixada em branco (exceto por este texto) para atender à especificação dada
pela norma ABNT NBR 14724.
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3 PERCURSO METODOLÓGICO

Em um contexto público, se tudo bem observado, todas as falas e textos contam
uma história e podem ser entendidos como uma narração ou uma narrativa baseada em valores,
antagônicos ou não, que podem surgir ou serem manifestados em muitas outras falas ou outros
textos, em outras narrativas, social e politicamente contextualizadas, visto que compõem “uma
estrutura que articula diferentes elementos e constitui um sentido coeso e coerente” (Greimas,
1975, citado por Gregolin, 1995, p. 15).
Se forem extrapoladas, há um nível fundamental em toda narrativa, um percurso de
geração que determina um mínimo de sentido em uma determinada história, dentro de um
universo semântico, que fundamenta as relações orientadas pelas falas que dão substância e
condição à narratividade extrapolada naquele dado sentido (Gregolin, 1995).
Daí que os valores fundamentais dos interlocutores, os indivíduos que conduzem a
fala ou moldaram a ideia; daí que os valores são materializados a partir de um sujeito: a
narrativa simula a história do indivíduo que está em busca de seus próprios valores, ou dos
valores sociais que formam a parte essencial do ser-individuo, nos quais repousam as suas
qualidades e atitudes, e dos contratos e contradições que compõem as suas relações
interpessoais e seu comportamento (Gregolin, 1995).
É na narrativa, na história vivenciada e contada pelo indivíduo, que se encontra o
nível discursivo do percurso que gerará o sentido assumido pelo sujeito (indivíduo), suas
proposições, entendimentos e suas escolhas, escolhas de espaço, de contexto, seus pontos de
vistas que podem ser analiticamente percorridos (Gregolin, 1995).
Para o estabelecimento de uma ‘narrativa’ ou de uma ‘história’, tanto o projeto
quanto a memória individual, compartilhados em um dado contexto social, permeados pelas
escolhas e proposições narradas, são aspectos indivisíveis, e, quando revisitados em um
processo coerente e analítico de pesquisa, abrem possibilidades futuras (Barros, 2011), para o
esclarecimento e entendimento interpretativo, individuais ou coletivos, daquele determinado
contexto do qual foram eliciados.
Considerando essa perspectiva, elaborou-se uma estrutura de pesquisa que pudesse
trazer a fala dos interlocutores no melhor formato possível, enfocando a história por ela descrita,
a narrativa colhida em objetivas e diretas interlocuções, entremeando essa narrativa com o
referencial teórico entendido como o mais adequado para a discussão e descoberta, ou para
formulação, de novos conceitos e de novas proposições que pudessem atingir significados
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profissionais e referências para a caracterização da relação entre o pagamento de uma
recompensa extrínseca não condicionada ao aumento do desempenho individual.
Contrariamente à fala de Barros, que diz que “são os quadros sociais de memória
do grupo social que darão as referências aos indivíduos” (Barros, 2011, p. 11), entende-se que
a memória individual documentada a partir de narrativa apresentada pelos indivíduos constrói
referências sociais que são utilizadas pelo próprio narrador em um processo de reinterpretação
do mundo, das relações, de suas experiências pessoais, que também podem ser igualmente
utilizáveis por outros indivíduos no mesmo contexto social, tocados como são por aquelas
mesmas narrativas, em processos coletivizados de interpretação e interiorização, relacionados
a determinado ponto histórico de convergência, que se materializam em um discurso único,
coletivamente construído.
A estruturação que foi definida para a pesquisa visou possibilitar que o indivíduo
analisado pudesse objetivamente resgatar memórias. enquanto referências pessoais e coletivas,
e de interesse do estudo, sobre as suas percepções e sensações quanto às influencias que o
mecanismo de recompensa extrínseca causou na sua motivação intrínseca, no seu desempenho
e no da organização.
O resgate de memórias que fora proposto nas interlocuções procurou considerar
seus entendimentos, seu auto esclarecimento sobre a história que ele narra para esse
determinado contexto, de recompensa financeira extrínseca, suas reflexões e considerações
sobre os impactos no seu desempenho profissional, como isso pode ter refletido nos aspectos
individuais, sua atitude, em seu comportamento e em sua imagem, ou aspectos que tenham sido
auto elaborados a partir do momento em que ocorreu a inserção da recompensa no seu contexto
profissional, de modo que fosse possível identificar os desdobramentos desse mecanismo em
suas ações e em seus esforços para o melhor (maior) desempenho organizacional da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

3.1 Tipo de pesquisa

Esta pesquisa procurou coletar e identificar – por meio de interlocuções
semidirigidas – as complexidades profissionais, afeitas ao contexto de estudo e às condições
adjacentes individuais profissionais, sociais e de vida, para elucidar as narrativas que estão
fundadas em experiências e na dinâmica representativa narrada, na qual se entrelaçam atitudes,
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ações, comportamentos, percepções e sensações e a trajetória, ambientação, relações de
trabalho e etapas profissionais dos interlocutores, perpassando esse fazer ‘quase etnográfico’
com o referencial teórico já internalizado, visto que teoria e prática são inseparáveis para a
pesquisa social, conforme Uriarte (2012):
A teoria e a prática são inseparáveis: o fazer etnográfico é perpassado o tempo todo
pela teoria. Antes de ir a campo, para nos informarmos de todo o conhecimento
produzido sobre a temática e o grupo a ser pesquisado; no campo, ao ser o nosso olhar
e nosso escutar guiado, moldado e disciplinado pela teoria; ao voltar e escrever, pondo
em ordem os fatos, isto é, traduzindo os fatos e emoldurando-os numa teoria
interpretativa. (Uriarte, 2012. p. 1).

No tipo de pesquisa proposto, na forma como ela foi planejada, quando o
pesquisador vai a campo, ele não obtém dados, mas, sim, informações, sejam essas em base
individual ou coletivas (Uriarte, 2012).
O percurso metodológico e o próprio ‘tratamento dos dados’ podem ser mais
flexíveis, para que seja obtida uma interlocução da história profissional narrada que apresente
discurso e sentido e que possa ‘dialogar’ com o referencial teórico adotado.
As interlocuções com os sujeitos pesquisados foram importantes, neste caso, pois
não se tratou de ouvir ou de entrevistar, tratou-se de ceder a palavra ao interlocutor, em um
diálogo que o próprio sujeito de estudo conduz (Uriarte, 2012), para entendimento de um
discurso socialmente contextualizado e orientado ao problema pesquisado.
Considerando que havia pouca evidência empírica disponível na ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN) na unidade de análise necessária para a condução de uma
pesquisa quantitativa (no caso indicadores e dados do desempenho individual do procurador da
Fazenda Nacional interrelacionados aos processos judiciais e ao próprio desempenho
institucional), para elucidação da questão de pesquisa proposta – de como a inserção da
recompensa extrínseca financeira influenciou a motivação e o desempenho individual e, ainda,
como esse desempenho teria afetado o desempenho institucional como um todo –, esta pesquisa
teve enfoque qualitativo, cuja epistemologia é, sabidamente, construtiva, interpretativa e
produtiva de conhecimento (Rey, 2005).
Esse enfoque qualitativo foi ideal para a eliciação de ‘dados’ – ou as informações
necessárias ao pesquisador, conforme Uriarte (2012) – sobre as atitudes, as percepções e
sensações acerca de diversos temas, sobre as motivações, os esforços e atitudes que resultam
no comportamento profissional do servidor público estudado, como ele percebe, entende e fala
sobre o mecanismo extrínseco analisado.
O já citado (em termos de referencial teórico) Frederick Herzberg esclarece, agora
em termos metodológicos, que, na área das pesquisas motivacionais, os indivíduos estudados
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rapidamente percebem a questão por trás dos questionários sobre atitude e motivação, e
respondem de forma a justificar seu comportamento (Herzberg, 1979).
Segundo Herzberg (1979), o mais indicado metodologicamente é indagar, de forma
interlocutória, sobre eventos e fatos que os próprios interlocutores associam livremente às suas
percepções e sensações sobre determinado tema, adotando uma abordagem mais narrativa do
que a de um questionário com perguntas e respostas a serem assinaladas.
Exceções quanto ao método a parte, não se trata de analisar um problema de queda
de desempenho, pois toda força de trabalho é produtiva em alguma escala, em dado momento.
Trata-se de uma questão de se analisar um contexto organizacional que utiliza um
mecanismo extrínseco financeiro para promover algum grau de melhoria de desempenho
(individual ou organizacional), e melhoria é impossível de ser medida precisamente a não ser
por amplos estudos institucionais (Herzberg, 1979), ou por pesquisas qualitativas mais abertas,
sobre as percepções dos indivíduos.
Nesse sentido, a análise das narrativas como planejada foi providencial para que se
pudesse ter entendido a realidade do desempenho individual e suas relações tanto com a
recompensa extrínseca, em si, quanto com o desempenho institucional da PGFN.

3.1.1 Sobre a técnica de análise das informações obtidas

Na PGFN, os resultados organizacionais estrategicamente projetados estão ligados
aos indivíduos, na dinâmica que relaciona os elementos essenciais de gestão de pessoas ao
desempenho e, ainda, à competência profissional e àqueles mesmos resultados organizacionais
projetados; contudo, não há registros organizados relacionando diretamente o indivíduo à
recuperação de créditos por ele realizada no contexto analisado.
Dada a ausência, torna-se decisivo para a interpretação de um modelo de
renumeração condicionada à competência e ao desempenho individuais, a identificação das
diversas considerações e visões dos sujeitos que intermediam essas relações, aspectos
individuais, ou mesmo coletivos, da justificação e prática do pagamento de uma recompensa
extrínseca que for adotada em uma organização (Rodrigues, 2006).
Assim foi, portanto, que a análise das ‘informações narradas’, como ensina Uriarte
(2012), foi baseada no método da Análise de Discurso (AD), por ter-se entendido que seria esse
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o mais adequado método para o problema de pesquisa de interesse, de acordo com as
considerações já apresentadas.
Esse modelo de análise é um dos mais utilizados em estudos de natureza
predominantemente qualitativa (Mozzato & Grzybovski, 2011), no campo das ciências
humanas e sociais.
A utilização da AD teve por intenção trabalhar muito mais o sentido guardado no
material obtido, e não necessariamente o seu conteúdo; teve por objetivo, não uma tradução de
um contexto, mas uma produção de ideias, conforme aduz Gonçalves (2016).
Com efeito, foi uma produção conjunta, mas, principalmente, interlocutória,
subjetiva, mas não assujeitada, tanto quando o sujeito se apropria mais ativamente de seu papel,
de forma pragmática, procurando assegurar elementos pessoais, ou afirmar suas posições,
quanto quando trata, o emissor, de se expressar por meio da “incorporação de discursos sociais
já instituídos: religioso, científico, filosófico, mitológico, poético, jornalístico, publicitário,
corporativo” (Manhães, 2006, p. 307), sem descartar de todo aquela subjetividade existente na
instância conversacional das narrativas que foram analisadas.
De forma bastante pragmática, tanto subjetividade quanto os discursos
institucionais foram mesclados e utilizados empiricamente na análise realizada, pois entendeuse que a análise deveria materializar o pensamento dos interlocutores sobre o que haveria de ser
analisado, na forma daquela materialidade elaboradora, cheia de sentidos, para uma
interpretação de um determinado contexto (Caregnato & Mutti, 2006).
O contexto – em certa medida psicossocial, posto que atinente à motivação, ao
comportamento e às atitudes individuais relacionadas ao desempenho pessoal em um ambiente
de trabalho – foi analisado por meio das interlocuções (transcritas) para que fosse entendido e
compreendido os ‘discursos’ e fosse capturado, adequadamente, o sentido oculto que, de outra
forma, não poderia ter sido alcançado: o sentido “o qual, sem uma técnica apropriada,
permanece (sic) inacessível” (Maingueneau, 1997, p.11).
A Análise de Discurso (AD) é mais subjetiva e é, ainda, em um contraponto
ilustrativo, um modelo diverso da Análise de Conteúdo (AC), no sentido de que esta última é
“um modelo duro, rígido, de corte positivista, herdeiro, como dissemos, de um ideal
preconizado pelo Iluminismo, [centrado] na crença de que a ‘neutralidade’ do método seria a
garantia de obtenção de resultados mais precisos” (Rocha & Deusdará, 2005, p. 309).
A Análise de Discurso (AD) “propõe o entendimento de um plano discursivo que
articula linguagem e sociedade, entremeadas pelo contexto ideológico” (Rocha & Deusdará,
2005, p. 308).
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Ademais, acrescentam Mozzato e Grzybovski (2011) em sua adução sobre a AD):
A Análise do Discurso consiste numa técnica de análise que explora as relações entre
discurso e realidade, verificando como os textos são feitos, carregando significados
por meio dos processos sociais. Os textos podem ser considerados tanto uma unidade
discursiva como manifestação material do próprio discurso. (Mozzato & Grzybovski,
2011, p. 737-738).

Realmente, Análise de Discurso é uma disciplina de interpretação de dados, ampla
e multiepistemológica, que vai da linguística até a psicologia, passando pelo materialismo
histórico (detalhes: Caregnato & Mutti, 2006), que analisa a interlocução dos diversos agentes,
que reagem uns aos outros, com base nos discursos devidamente contextualizados e nos
processos linguísticos por meio dos quais eles dão sentido a interações sociais contextualizadas
(Chizzotti, 2010).
Adotou-se, na pesquisa realizada, uma perspectiva de AD conforme aquela exposta
e bem caracterizada por Gonçalves (2016) em sua revisão de literatura:
... todo discurso, suas definições, seus conceitos e suas transformações semânticas
revelam a tensão entre indivíduos, o contexto histórico e social, o poder e a
resistência nas inter-relações humanas. O discurso é um meio de produzir e
organizar o significado no contexto social. A linguagem é a matriz dos discursos
que se constituem em formações discursivas: modos significativos de organizar as
experiências humanas do mundo social em linguagem e, assim, constituir modos
de conhecimento... (Gonçalves, 2016, p. 286, grifos nossos).

Essa perspectiva de AD encaixa-se com propriedade para uma análise de
informações obtidas por meio das narrativas individuais sobre as questões de pesquisa, visto
que presentes os elementos basilares de contextualização, tensão e resistência à visibilidade
social do mecanismo extrínseco de recompensa na organização pública estudada, mesmo que
os sujeitos apenas percebam essa resistência indiretamente, sob a perspectiva do efeito
motivacional intrínseco que a recompensa extrínseca causa neles mesmos.
Tal perspectiva analítica pôde ser observada nos resultados apresentados e
discutidos, fortemente relacionados à análise de como a motivação intrínseca pôde ter sofrido,
ou não, efeitos de preço, de “crowding-out” de exclusão, de crowding-out de imagem pública,
de aceitação, de autoestima e de autodeterminação, efeitos que possam ter interferido no
desempenho individual e no desempenho institucional percebido pelos sujeitos de pesquisa.
Tais elementos são aqueles sugeridos pela teoria de crowding motivacional, que
refere que, no setor público, os incentivos monetários condicionados ao desempenho são
grandemente dependentes à forma como os seus beneficiários os percebem (Kim & Bak, 2020).
Nesse mesmo sentido, reforça Andersen et al. (2016):
Embora a subjetividade em medidas de critérios de desempenho que dizem respeito a
resultados observáveis seja dificilmente desejável, pode ser necessário usar medidas
subjetivas de experiências e percepções interiores, e critérios tais como as
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experiências subjetivas de um indivíduo podem ser peças muito importantes no
entendimento do quebra-cabeça do desempenho no setor e nas organizações
públicas. (Andersen et. al., 2016, p. 8, grifo nosso, tradução nossa).

Ademais, concluem Andersen et al. (2016), não incluir, em pesquisas e em análises,
critérios de desempenho inerentemente subjetivos – no caso de estudos sobre o setor público –
é problema grave para uma validação conceitual do desempenho na área da Administração
Pública, pois existe todo um importante aspecto do conceito da teoria do desempenho que seria
ignorado, se assim se procedesse, como é o caso exato da mensuração da percepção de
satisfação no trabalho dos indivíduos do contexto público analisado.

3.2 Coleta e tratamento dos dados

As narrativas profissionais, essencialmente não etnográficas, e, ainda assim,
crônicas socioculturais coletadas em interlocuções levemente orientadas, mas livres de
interrupção, tomadas cada uma em separado, com intervalos de tempo entre cada interlocução,
para revisão de anotações, tiveram duração aproximada de trinta a quarenta minutos e foram
convertidas para escritos fidedignos a partir de gravações de áudio devidamente autorizadas
pelos respectivos interlocutores.
Depois de gravadas, as interlocuções foram transcritas e formatadas integralmente,
na primeira escuta do áudio, e resumidas e divididas em ‘fragmentos de discurso’, em
sucessivas iterações, para identificar as partes relevantes, e mais essenciais, para a análise do
discurso narrativo dentro do contexto social e comportamental, individual, de motivação e das
atitudes destacadas pelos interlocutores como relevantes em suas respectivas narrativas.
Essa abordagem pode parecer, precipuamente, simples e por demais pragmática, ou
mesmo limitante.
Contudo, a mudança da percepção, clássica de questionários e entrevistas, para essa
abordagem um pouco mais etnográfica, amparada na AD, foi importante para a conclusão desta
pesquisa de campo, pois, foram identificadas ‘falas’ e ‘discursos’ nos quais permearam ideias
claras de uma instância conversacional de narrativas analisáveis sob a perspectiva das
categorias teoricamente aqui referenciadas, como: satisfação no trabalho, comprometimento
organizacional, motivação para com o Serviço Público, desempenho, estima, autodeterminação,
desempenho, estratégias de recompensa, etc.
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Trataram-se de quatro interlocuções, que poderiam ser simples de tratar e analisar,
mas, que não o foram, visto que separar – de forma muito subjetiva, mas sem perder de vista
objetividade e distanciamento mínimos necessários em uma pesquisa –, de ter conseguido
separar, para análise, os elementos de linguagem e expressão necessários dentre um conjunto
de observações e informações preciosos, muito relacionados à subjetividade de outros
indivíduos, foi tarefa soberba e conflituosa.
Como separar, passagens sobre esforços, atitudes e constantes desafios
profissionais de indivíduos com alta especialização, da área de Direito, situações psicológicas
e socioculturais nas quais a pessoa se envolveu? Como? O que fazer? O que excluir? O que
destacar? O que estudar? São as perguntas que se apresentam naturalmente neste tipo de
pesquisa, como ensina Uriarte (2012):
São perguntas que ansiosamente todos nos perguntamos quando nos vemos diante de
uma escrivaninha abarrotada de depoimentos, transcrições, fitas, cadernos de campo,
fotos, diário de campo, lembranças, sensações, etc. A dificuldade advém da etnografia
e a escrita serem duas coisas radicalmente diferentes: a etnografia é uma experiência,
uma experiência do Outro para captar e compreender, depois interpretar, a sua
alteridade ... (Uriarte, 2012, pp. 7-8).

Complicada, mas necessária, pois, a tarefa de corte e tratamento das narrativas,
visava a obtenção da melhor experiência motivacional, focada no objetivo de pesquisa
pretendido, a transformação das narrativas em valores e conceitos escritos, analiticamente
defensáveis sob o ponto de vista de uma técnica apropriada, mas tomando-se o cuidado de
preservar a coerência, sequência e percurso narrativo: “a narrativa [...] é a transformação dessas
experiências totais em escrita, o que, necessariamente exige um mínimo de coerência e
linearidade que não são próprias da vivência” (Uriarte, 2012, p. 6).
Em prol desse ensinamento foram mescladas a teoria à pratica, a prática à discussão,
o referencial teórico aos fragmentos de narrativa socioculturais, embora não totalmente
etnográficos, como defende Uriarte (2012), mesclou-se o marco conceitual ao discurso, a forma
como esses elementos foram percebidos e auto sugeridos pelos sujeitos ou como foram eles
apresentados ou defendidos pelos interlocutores.
Assim, o inter-relacionamento do referencial teórico com os resultados, e com a
discussão desses mesmos resultados com os demais achados da pesquisa, neste caso, foi
proposital, pois, essencial, assim como a apresentação de trechos destacados: a metodologia
objetivou a melhor análise interpretativa das informações obtidas em cada interlocução, na linha
de interpretação de textos que quer “revelar e expor enunciados ou contextualizá-los no texto,
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assim levando a um aumento do material textual” (Gonçalves, 2016, p. 276), sem que ocorresse
redução, ou paráfrase, ou resumos, ou categorização do ‘texto’ original, algo que seria mais na
linha da Análise de Conteúdo (AC), já descartada, visto a importância da captura da
subjetividade motivacional e comportamental – que era o real interesse, como já proposto
anteriormente.
A perspectiva planejada foi, portanto, a de conjugar os achados descobertos em
cada interlocução com o referencial teórico identificado para subsidiar a ida ao campo, onde o
referencial teórico inicial pode ser mesmo até alterado, pois nesta experimentação “a teoria está,
[...] de maneira óbvia, em ação, emaranhada nas evidências empíricas e nos nossos dados”
(Peirano, 2008, p. 3).
Auxilia neste mesmo sentido Chizzotti (2003):
... adensam-se as críticas aos pressupostos ontológicos, epistemológicos e
metodológicos do modelo convencional, reconhecendo-se a relevância do sujeito, dos
valores dos significados e intenções de pesquisa, afirmando a interpendência entre a
teoria e a prática, a importância da invenção criadora. do contexto dos dados e da
inclusão da voz dos atores sociais ... (Chizzotti, 2003, p. 228).

O entendimento prévio de que, neste percurso teórico narrativo, ou de ilustração
teórica dos achados narrativos, as reflexões iniciais foram, de fato, modificadas, frente àquilo
que foi identificado pelo próprio sujeito, ou, ainda, indubitavelmente, frente ao que se tornou,
de certa forma, surpreendente, ao constatar uma alteração do que fora teórica ou
pragmaticamente ‘preconcebido’, ‘novas conexões’ conceituais foram descobertas, nos moldes
do que já havia alertado e esclarecido Goldman (2008):
Os discursos e práticas nativos devem servir, fundamentalmente, para
desestabilizar nosso pensamento (e, eventualmente, também nossos sentimentos).
Desestabilização que incide sobre nossas formas dominantes de pensar, permitindo,
ao mesmo tempo, novas conexões com as forças minoritárias que pululam em nós
mesmos. (Goldman, 2008, p. 7, grifos nossos).

Mas, ainda, mesmo seguindo um percurso metodológico voltado para a AD,
focando na subjetividade e na explanação livre das ideias e dos argumentos dos interlocutores,
foi elaborado um formulário [de entrevista semiestruturada], com conceitos e categorias
retiradas do referencial teórico utilizado, de modo a existir um mínimo de encadeamento e
relação entre os conceitos teóricos usados e as interlocuções capturadas e transformadas em
informações para a discussão e conclusão final do estudo.
Por fim, reforça-se a observação de que o estudo não é etnográfico, mas apenas
metodologicamente inspirado na abordagem da etnografia de Uriarte (2012).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As narrativas de vida e as suas relações com os elementos de interesse da pesquisa,
relações interpessoais e relações de trabalho e, também, de trajetória de vida, esse conjunto de
elementos sofreu o impacto das conexões novas e de novos significados, que até então, na fase
anterior à própria ida ao campo em busca das interlocuções, ainda não existiam.
Trata-se de algo involuntário, essa comunicação e diferenciação simultâneas, algo
que ocorre mesmo inconscientemente por parte do pesquisador, quando do estudo do discurso
e das experiências do outro analisados a partir da sua própria experiência pessoal (Goldman,
2008).
Ocorre uma reciprocidade no percurso de aplicação e de entendimento teóricos,
pois a reinterpretação da própria experiência de vida pelos indivíduos estudados, provocada
pelo pesquisador, promove a ressignificação das experiências e memórias daquele sujeito de
pesquisa analisado:
E é por isso, também, que a alteridade constitui a noção ou a questão central da
disciplina, o princípio que orienta e inflete, mas também limita, nossa prática. Parte
da nossa tarefa consiste em descobrir por que aquilo que as pessoas que estudamos
fazem e dizem parece-lhes, eu não diria evidente, mas coerente, conveniente,
razoável. (Goldman, 2008, p .7).

A alteridade (a característica do novo ou do diferente, metafisicamente falando)
pode ser estudada por meio da descoberta e análise do que não só é evidente, mas também do
que é conveniente, razoável e coerente para o sujeito pesquisado (Goldman, 2008), que ainda
reinterpreta seus significados frente à exposição que ele mesmo apresenta, ou do que o
pesquisador propõe, algo que ocorre neste tipo de pesquisa, como já registraram Chiesa e
Cavedon (2013).
É importante, pois, o cuidado em observar o silêncio ou a interrupção que precede
o momento em que está acontecendo a concatenação das ideias que comprovam o discurso
proferido pelo interlocutor, a cada sugestão de fala dada pelo pesquisador, de modo a perceber
o discurso muito pessoal, e relacioná-lo ao conceito teórico, para obter o que dele pode ser
significativamente depreendido, discutido e concluído.
Foram interlocutores indivíduos de idades diversas: 45 anos; 34 anos; 40 anos; 42
anos. Mas todos com experiência profissional de certa forma consolidada por terem atingindo
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um estável, bem renumerado e bem reconhecido cargo público, o de procurador da Fazenda
Nacional.
São pessoas com histórico profissional, mesmo o mais novo deles, bem estabelecido
na área de Direito e na de atuação judicial, o que os torna consideravelmente aptos a tratarem
do assunto em questão, a influência do honorário advocatício de sucumbência em uma
instituição pública, visto que já usufruíram desse mecanismo de recompensa quando na sua
atividade profissional de cunho privado.
São pessoas que entraram na PGFN em épocas distintas. Na mesma ordem das
idades: 2008; 2013; 2007; 2003. Mas mesmo com tempos de atuação na PGFN diferentes (11
anos; 6 anos; 12 anos; 16 anos), todos declararam extrema satisfação e motivação pessoal no
percurso da execução da sua atividade profissional em prol do bem público, no caso
consubstanciado da recuperação dos créditos públicos e privados inscritos em Dívida Pública.
Apesar de serem de regiões diversas, tanto no que se refere à sua naturalidade
(Minas Gerais; Rio de Janeiro; Pernambuco; Minas Gerias), quanto no que se refere à região de
atuação judicial (2ª Região; 3ª Região; 5ª Região; 1ª Região), isto porque o Brasil é dividido
em 5 grandes regiões jurídicas, mesmo isso não impactou em diferente colocação discursiva no
que se refere às interpretações individuais quanto à justificativa do recebimento da recompensa
em troca de maior atuação na recuperação do crédito público ou privado, ou mesmo, em suas
percepções individuais, quanto ao impacto desse mecanismo no seu próprio desempenho, ou
no desempenho final da instituição analisada.
Uma última característica, por assim dizer, de cunho demográfico, diz respeito à
área principal de atuação dos interlocutores, qual seja: eles atuam, os dois primeiros, na área de
gestão, e os seguintes na área de consultoria e na área da defesa – na ordem observada acima.
A gestão refere a uma atuação administrativa, tal como chefia regional ou setorial
ou de pessoal, obviamente importante para a instituição, e também importante no que se refere
aos conceitos de inovação e gerenciamento administrativo (vide considerações finais).
A área de defesa é aquela na qual o procurador atua na sua função principal, de
advogado público, defendendo a Fazenda Pública, no caso em que a União é um dos polos em
processo judicial.
Já a consultoria diz respeito ao serviço de apoio jurídico aos órgãos do Ministério
da Economia (ME), para os quais a Procuradoria presta esclarecimentos, informações e
orientações de caráter consultivo especialíssimos, nas diversas questões de natureza jurídica ou
administrativa, como contratações, licitações, pareceres, contestações e elementos do devido
processo administrativo público.
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Todos os interlocutores trabalhavam na PGFN já antes da implementação do
mecanismo de recompensa na PGFN.
Em linhas gerais e introdutórias, o discurso percebido nessas interlocuções é
notadamente favorável à implementação e utilização do mecanismo de recompensa na
instituição pública em comento, e que o entendimento é que tal mecanismo tenha de fato
promovido maior desempenho individual e mesmo o institucional.
Com o intuito de proteger a identidade dos servidores públicos que apresentaram
suas ideias e raciocínios acerca do assunto em análise, por meio dos quais foi possível analisar
e identificar discursos político institucionais específicos, os narradores – das respectivas
histórias de vida e interlocuções narrativas apresentadas – tiveram seus nomes trocados por
epítetos por eles mesmos escolhidos, ali, nos preparativos para ouvi-los.
Então, pela ordem já adotada, o primeiro interlocutor, Interlocutor 1, referido como
IN1, também pode ser citado, ocasionalmente, ou nos textos transcritos. como “Mineiro” ou
representado pela letra inicial do epíteto, “M”, nas transcrições e fragmentos de narrativa ou de
fala. E assim, sucessivamente, tem-se o Interlocutor 2 (IN2), auto denominado como
“Flamenguista” (letra inicial “F”), o Interlocutor 3 (IN3), auto denominado como “Carlos” (C)
e o Interlocutor 4 (IN4), auto denominado como “Governo” (G).
O quadro abaixo é um apanhado resumido, para melhor acompanhamento dos
achados apresentados quando da análise dos ‘dados’ e da apresentação das considerações finais:
Interlocutor

Início na Tempo de Tempo sem
Naturalidade
PGFN
PGFN
recompensa

Região
Judicial

Atuação na Favorável à
PGFN
recompensa?

Epíteto

Idade

1

Mineiro

45 anos

2008

11 anos

8 anos

Minas Gerais

2ª Região

Gestão

Sim

2

Flamenguista

34 anos

2013

6 anos

3 anos

Rio de Janeiro

3ª Região

Gestão

Sim

3

Carlos

40 anos

2007

12 anos

9 anos

Pernambuco

5ª Região

Consultoria

Sim

4

Governo

42 anos

2003

16 anos

13 anos

Minas Gerias

1ª Região

Defesa

Sim

Tabela 1 - Quadro resumo das características dos interlocutores

Essas são as características temporais, pessoais, profissionais e regionais com as
quais eles se apresentaram, e às suas interlocuções representativas dos discursos pessoais e de
trajetória de vida e de suas percepções do mecanismo de recompensa introduzido na PGFN,
interlocuções essas que se tornaram a base deste trabalho, os narrados de trajetória pessoal e
profissional, suas ideias, seus argumentos, seus entendimentos próprios e seus discursos
pessoais acerca das respectivas percepções sobre a recompensa extrínseca, sua caracterização e
significado individual e institucional, na concepção profissional dos interlocutores; qual seria o
entendimento pessoal sobre o impacto, no serviço público brasileiro, do mecanismo em estudo,
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mesclando as referências teóricas para uma melhor compreensão dessas singularidades, tanto
discursivas quanto aquelas dadas em termos das trajetórias de vida específicas.
As narrativas foram agrupadas, para uma melhor compreensão do discurso e dos
conceitos teóricos explorados. Algumas narrações foram retomadas, pois foram ressignificadas
pelo interlocutor; então, não necessariamente estão apresentadas na ordem em que foram ditas.
Também foram ordenadas numericamente, conforme aqui apresentadas. Ao
número agrupado de cada ‘fragmento de discurso’, quando necessário, foi acrescentada a
primeira letra do epíteto escolhido pelo próprio interlocutor, para melhor identificação do
sujeito cuja interlocução foi tratada.
O primeiro momento interlocutório agrupado “coerente, conveniente, razoável”
(Goldman, 2008, p.7) e que, portanto, mereceu destaque, diz respeito à motivação intrínseca
que os interlocutores da PGFN possuem enquanto servidores públicos.
Os interlocutores possuem forte senso de unicidade e de autonomia, no sentido da
individualidade, porém, estão firmemente imbuídos do comprometimento com o serviço
público (Kim, 2005), seja porque sua história de vida os levou a esse envolvimento com a causa
pública, seja porque possuem valores morais, socialmente construídos e reconhecidos como
aqueles necessários ao serviço público.
A teoria motivacional de dois fatores de Herzberg (1979) relaciona a produtividade
à satisfação no trabalho e, também, a qualidade às atitudes profissionais do indivíduo dedicado
ao trabalho, que quer realizar e produzir pelo prazer de dever cumprido, pela responsabilidade
atendida.
Essa é uma satisfação de longo-prazo, duradoura, que sempre supera a satisfação
higiênica, mesmo como antecipou o professor Abraham Maslow (Peek & Perry, 2020, Maio 6),
mas, mais ainda, na forma que sintetizou Herzberg (1979), como pode ser observado no
fragmento de discurso F1 a seguir:
Flamenguista: foi que eu resolvi seguir a carreira pública, né? Porque eu vi que o
trabalho era mais tranquilo, poderia me dedicar outras coisas, né... até que eu passei
para procurador da Fazenda Nacional e resolvi ficar como... Já fui procurador de
município antes e então fui para a Procuradoria, tem um cargo melhor com mais
estrutura por ser um órgão federal, né, e estou satisfeito atualmente.

O desempenho está relacionado a boas estruturas de trabalho para uma
produtividade organizacional interna e posteriormente externa, em prol dos respectivos clientes,
em uma busca do entendimento do que satisfaz o indivíduo para que o seu desempenho seja
efetivo e impacte positivamente o desempenho institucional.
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As boas estruturas de trabalho são a chave para a satisfação do indivíduo e para a
realização de projetos de sucesso e de qualidade que beneficiam os clientes da organização,
segundo Herzberg (1979). Esse ensinamento teórico pode ser observado e depreendido do
fragmento de discurso M2 abaixo:
Mineiro: só que quando eu comecei a trabalhar na Procuradoria, eu gostei muito do
trabalho, gostei muito da instituição e foi como se essa vontade de magistratura
fosse tirada com a mão, assim... depois de um, dois meses que eu ‘tava’ no órgão, eu
já... não, não queria nem saber de outro concurso. Achei que era, a minha casa era
aquela mesma.

Os projetos de sucesso são justamente os focados no relacionamento entre o cliente
da organização e o indivíduo cuja atitude, motivada, é a base do bom desempenho e da
qualidade de entrega de uma organização.
E a atitude voltada para o melhor resultado só é possível de ocorrer com pessoas
felizes, as únicas que entregam produtos considerados importantes e com qualidade.
As pessoas estão sempre trabalhando: a questão é como manter o indivíduo
satisfeito para que ele realize mais e melhor (Herzberg, 1979).
Carlos: E aí, ficava entre essa dúvida, de ficar advogando e como procurador do
município, ganhando mais, mas, também, sem parar de trabalhar, vamos dizer assim...
para uma outra função, que era de procurador da Fazenda, que me permitia ganhar
bem, não tanto como quanto eu tava ganhando, mas, me permitia um maior conforto,
e também tava mais alinhado ao lado em que eu gostava de atuar... Eu optei por ser
procurador da Fazenda... até confesso que quando tomei posse, fiquei receoso, eu
tinha um certo receio de entrar no serviço público de encontrar aquela imagem
tradicional que a gente tem, né, do pessoal desmotivado que não quer fazer nada, mas,
eu tomei posse lá em Brasília na [sigla de unidade] e me surpreendi com a motivação,
com a forma de trabalho, com a dedicação do pessoal, lá... me surpreendi
positivamente gostei bastante, tive oportunidade de atuar junto ao STJ, fazer
sustentações orais, tudo isso que eu não tinha [...] gostei e fiquei.

O pressuposto do condicionamento segundo uma imposição de comportamento
desejado, voltado para o maior desempenho organizacional, instituído hierarquicamente por
norma e não por contrato entre as partes, não funciona, pois o indivíduo sentir-se-ia insatisfeito
na sua função mais básica, a higiênica, não irá realizar produção, e o incomodo seria suficiente
para ele romper a relação produtiva, que deveria produzir resultados para o ‘cliente’
(Bergamini, 2003; Herzberg, 1979).
Flamenguista: [...] nesses 7 meses, eu fui contratado para trabalhar 6 horas, só que eu
trabalhava 10... e o estágio é de segunda a sexta, só que eu ia sábado, era uma carga
muito puxada. Eu ganhava muito bem, ganhava muito bem [...] só que eu trabalhava
muito, então, que foi muito estressante, eu não consegui estudar e, para mim, eu
sempre fui muito dedicado ao estudo, e acabou prejudicando um pouco os meus
estudos na faculdade e acabou por isso eu preferi sair do estágio e passei a procurar
outro estágio em área pública.
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No cerne do desempenho – descontados os fatores extrínsecos de amizade com os
pares, condições ambientais, segurança salarial, satisfação, também importantes – está a
motivação intrínseca do indivíduo, que é ligada ao trabalho em si e à sensação tanto de
realização individual quanto de dever cumprido.
As duas esferas (trabalho e realização pessoal), constantemente relacionáveis e
interdependentes, devem estar sempre bem resolvidas no ambiente de trabalho, para uma
satisfação e um melhor desempenho individual, que redunde em uma melhor entrega para o
‘cliente’ e, por consequência, propicie uma melhoria do desempenho organizacional
(Bergamini, 2003).
Carlos: E isso para mim que tava começando era muito difícil, porque eu queria fazer
o meu mercado, ganhar dinheiro também, trazer clientes novos, né, implementar
algumas mudanças de rotina que eu achava que seriam boas para o escritório... e tava
um pouco fechado nisso aí porque não se admitia muito sair daquela rotina do
escritório do advogado em si... recebendo cada cliente, pegando poucos casos, não
objetivando, também, é... ganhar dinheiro, a gente advogava muito pra entidades
beneficentes, de graça, sem problema nenhum... e eu gostava disso, mas também
sentia falta... tava começando a família, tudo isso... e não tinha uma remuneração
financeira no patamar do trabalho que eu exercia, eu acredito.

Remuneração normalmente é um fator extrínseco e tem sempre os mesmos
princípios basais: são higiênicos e promovem a segurança salarial, recompensam as habilidades
e competências individuais (Rodrigues, 2006).
Porém, os verdadeiros fatores para a realização individual estão nos elementos
intrínsecos: reconhecimento do esforço e da dedicação pessoal.
Rodrigues (2006) esclarece que o que as instituições tem de fato recompensado é o
resultado institucional e não a competência individual, o que, sim, acaba por justificar o
mecanismo de recompensa implantado na instituição pública analisada, mas não pelo que, de
fato, seria a própria lógica do modelo de recompensa condicionada ao maior ou melhor
desempenho individual.
Nesse

exato

sentido,

a

recompensa

é

nitidamente

não

condicionada

(‘noncontingent’) no caso estudado.
Governo: Bom. O pagamento por performance funciona da forma que todos os
honorários de sucumbência, né, ou seja, aquelas condenações em que o juiz fixa a
obrigatoriedade de pagamento de uma verba ao advogado vencedor da demanda pela
parte que perdeu a demanda, né, isso decorre dessa decisão judicial e se junta... como
é muito difícil identificar individualizar quem atuou em cada processo... [O
pagamento da recompensa não está associado ao desempenho individual] Tem um
grande fundo que todos esses honorários de sucumbência em que a União ganhou a
ação, ou seja, a parte que perdeu a ação tem que pagar esses honorários e isso é juntado
em um fundos e é dividido igualitariamente por todos os advogados públicos federais.
[Comentário nosso].
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A atitude profissional e o desempenho individual não são normalmente tão
diretamente afetados pela recompensa extrínseca, quando o comportamento é na verdade a base
daquela atitude e, por consequência, do desempenho identificado.
O comportamento é movido pela satisfação, pela motivação intrínseca que não
necessariamente pode ser alterada ou ampliada por um fator remuneratório externo, extrínseco,
mas, sim, pode ser garantida ou estabelecida por meio da estabilidade e segurança (fatores
higiênicos) e pela sensação de realização pessoal (motivação intrínseca), conforme destacado
na teoria por Rodrigues (2006).
Flamenguista: ... em relação ao meu desempenho pessoal... Eu sempre me dediquei
muito ao trabalho, vou continuar me dedicando e me dedicar apesar de pagamento de
honorários. Só que eu acredito que o pagamento de honorários, ele permite com que
você fique tranquilo na sua carreira e não pense em sair da carreira. Então, eu, por
exemplo, já pensei, na época, em que antes, que antecedeu a lei que previu o
pagamento de honorários... Eu pensei em sair da Procuradoria, o que eu nunca tinha
pensado, e ir para a magistratura ... porque eles ganhavam duas, três vezes o que eu
ganhava, é uma carreira similar, muitos amigos meus, colegas que estudaram comigo,
têm mesma característica que a minha, com mesmo desempenho acadêmico que o
meu, eles estavam recebendo duas, três vezes mais que eu tava recebendo na
Procuradoria... Então, assim, como é que ele me influencia, né, ele impacta no meu
desempenho...? Ele me deixa tranquilo para pensar apenas na Procuradoria.

Competência e atitude estão relacionadas, uma depende da outra e o desempenho
possível por meio dessa interação é realizável quando o indivíduo está motivado o suficiente
para desenvolver ideias e apresentar o intangível dessa equação de melhor desempenho
individual, aquilo que não pode ser mensurado objetivamente: a capacidade de reagir às
adversidades e resolver as questões que se apresentam, que só existe em um ambiente
higienicamente motivador, transparente e permissível no que se refere às atitudes e ao
comportamento intrinsecamente motivados.
Flamenguista: Em relação ao desempenho da Procuradoria como todo, eu acho que
como os honorários permitem que você fique focado, né, mais centrado na sua própria
instituição, você acaba desempenhando melhor aquelas suas funções...
[Comprometimento com o serviço ao contrário] Então, você tem aquilo como seu
ganha pão, sua forma de ganhar a vida, e você vai apenas tentar desempenhar aquilo...
você não tá pensando em seguir outra carreira, estudar para concurso, seguir outro
caminho, então acho que, no final das contas, você acaba desempenhando melhor
aquelas suas funções... aquilo que você faria 90% do possível, você vai fazer 100%,
porque você tem tempo para fazer isso. Você quer que aquilo ali dê certo, então você
não tá com a cabeça em outra coisa.

A premissa de uma relação direta entre o desempenho avaliado como consequência
da competência posta em prática não funciona porque existem outros fatores motivacionais e a
base do comportamento para um melhor desempenho não está na competência, ou na
habilidade, ou na expertise, mas está na motivação interna, que não pode ser alavancada por
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expedientes extrínsecos condicionados (‘contingents’), a grosso modo, ainda mais se são no
formato exclusivo de compensação monetária.
A compensação monetária funciona primeiramente como um elemento higiênico
que permite um reforço na imagem, na autoestima, porque é considerada pelo indivíduo, na
forma e no contexto público analisado, como uma justiça social que reconhece a sua
competência profissional.
A competência, assim percebida, não é mero resultado que se espera garantido, dada
a recompensa extrínseca, mas, um fator de dinamismo motivacional que pode ser desenvolvido
sem impeditivos ou limites, mesmo em esquemas de alta performance, graças à satisfação no
trabalho que a recompensa representa intrinsicamente para o indivíduo, no contexto público
analisado.
Flamenguista: ele não reflete, você não consegue quantificar, exatamente, qual o
desempenho que você obtém com o pagamento de honorários. Então, não consigo
estabelecer que “Joãozinho fazia 9 e, agora, com honorários, ele faz 10”. Isso é muito
difícil... [Não é um problema que a recompensa não seja condicionada e que, ainda,
não seja exatamente mensurável, pois isso tira a característica de recompensa
extrínseca monetária e a coloca no patamar de recompensa simbólica] Não saberia
se é possível ser feito isso... Então acho muito difícil você conseguir melhorar o
desempenho da pessoa, você pode argumentar que a pessoa sempre fazia 50 processos
bem feitos e depois do pagamento de honorários ela continua fazendo 50 processos
bem feitos... [...] Então, não necessariamente é possível verificar que esse pagamento
contribui para a performance da pessoa... [Comentário nosso].

No mesmo sentido, confirma outro interlocutor:
Carlos: Aí como é que funciona isso na PGFN. Todas as ações em que a União é parte
representada pela PGFN, quando há uma sucumbência, quando há o pagamento de
honorários, isso aí é depositado no fundo, um fundo comum, com os procuradores
federais e advogados da União, gerido por representantes das carreiras junto com a
AGU... no final de cada mês é feita uma apuração do valor arrecadado, nesse fundo,
e é distribuído pelos Procuradores da Fazenda, procuradores federais, advogados da
União, de acordo com os critérios que tem na Lei, que eu não me recordo exatamente
quais são, mas que são assim um percentual crescente a partir da entrada na AGU, nas
três carreiras... nas quatro carreiras... Tem o procurador do Banco, do Banco Central
também... Crescente até terminado ano e decrescente depois que você passa a se
aposentar. E aí, é distribuído mensalmente dessa forma.

O indivíduo percebe, mesmo que inconscientemente, a falta de reconhecimento que
não necessariamente deveria vir a partir de uma recompensa condicionada ao desempenho, que
muitas vezes é deletéria, mas deve e pode ser externada pela organização por meio de uma
recompensa (mesmo monetária extrínseca) que permita ao indivíduo satisfazer suas
necessidades individuais, de reconhecimento e de sensação de autoestima correspondida pelo
trabalho que executa.
Flamenguista: Ah, sim, [o pagamento por performance tenha vindo] talvez para o que
eu acho... é o próprio reconhecimento do trabalho, né? Eu acho que [...] na
Procuradoria, no serviço público, de forma geral, o reconhecimento de um bom
trabalho não existe, não tem... o máximo, quando você tem pessoas com um nível de
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civilidade envolvida: “tapinha nas costas, parabéns pelo que você fez e tal...” [...]
Agora, na Procuradoria. de uns tempos para cá, o trabalho é divulgado na intranet do
órgão, né, demonstrando uma atuação positiva e tal, mas... Assim, isso é recente e fica
por aí. Não tem uma repercussão maior, não tem, né? Por exemplo, a pessoa não tem
uma promoção, porque o cara faz excelentes trabalhos consecutivos, ele não tem uma
promoção por isso, ele não tem uma ascensão na carreira por conta disso... Talvez, o
colega do lado, que não se dedica tanto, que não tem um comprometimento tão grande,
que não obtém resultados tão positivos, vai ter uma promoção na carreira até antes
dessa pessoa... Então, eu acho que o pagamento por desempenho vem [...] como uma
forma de reconhecimento. [Inserção de esclarecimento nossa].

Atentando para os graus e a qualidade diversos com os quais uma recompensa
extrínseca pode influir, tanto na motivação extrínseca, quanto na motivação intrínseca do
indivíduo, aquela recompensa pode, então, ser entendida como o derradeiro incentivo
necessário para que o indivíduo realize sua competência com excelência, pode corresponder
àquela parcela pequena que permite que um desempenho bom seja convertido em um
desempenho excelente, como desejado por uma organização de alta performance.
Os fatores motivacionais extrínsecos não condicionados que se aplicam nesses
casos são verdadeiros reguladores do comportamento individual como a organização prevê, ou
planeja, e deseja, quando implanta mecanismos como esse.
São reguladores comportamentais e motivacionais que são aceitos pelo indivíduo,
pois não são entendidos como ameaça à sua autonomia, pelo contrário, são potencializadores
de um efeito crowding-in, de reforço positivo à motivação intrínseca, nos moldes teorizados
por Frey e Jegen (2001).
Governo: [...] isso é um incentivo à boa prática, um incentivo ao comprometimento,
é um incentivo à dedicação, é um incentivo a tentar fazer da melhor forma que você
puder, porque aquilo vai ter uma repercussão, não apenas para seu cliente, né, que
a União, mas, para você mesmo... Então, entre você fazer um trabalho bom e um
trabalho excelente, né, eu acho que tem esse incentivo da remuneração por
performance, que pode ensejar a pessoa a procurar e fazer um trabalho excelente.

Evidentemente... pois isso é tanto empírico como teórico... Evidentemente que a
recompensa tem maior aplicabilidade às tarefas mais rotineiras de menor complexidade, pois
são mais facilmente mensuráveis e não requerem alta motivação intrínseca, que usualmente
sofrem teoricamente maior influência do efeito crowding-out, preconizado primeiro por Frey
(1997) e depois por Frey e Jegen (2001).
Daí que uma boa percentagem dos efeitos da recompensa extrínseca no desempenho
organizacional estaria, de fato, associada às tarefas mais rotineiras que na verdade apoiam ou
permitem o desenvolvimento produtivo (desempenho) individual nas tarefas mais complexas,
que já são suportadas pela motivação intrínseca, alta, existente no setor público, nos servidores
públicos de alta performance. A recompensa nesse caso não precisaria ser ‘secreta’, mas até
deveria ser declarada e universalizada.
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Mineiro: Inclusive, quando eu estava no conselho superior e o projeto estava em
elaboração, o dos honorários, eu defendia que parte fosse destinada aos servidores,
como forma também de trazê-los, né? Para essa responsabilidade maior, esse
pertencimento, né? Porque aí ele sabe que do trabalho dele tá redundando, parte
do adicional, no salário dele... Só que foi uma questão que foi vencida, né, e preferiuse não trabalhar com isso... até para não perder a característica de honorários, que
havia uma dúvida sobre a legalidade, sobre as características dos honorários do
advogado que seriam [...] verba dos advogados [...] Então, só que eu falava: “não,
mas, o escritório de advogado, por exemplo, pode ter, né, é privado, ele pode ter, um
pagamento por performance e, digamos, [...] que só tem um advogado aqui, o resto da
equipe não é formado em Direito... ainda assim você pode estabelecer como forma de
equipe de comprometer mais, né? Às vezes, até manutenção do pessoal, eu não via
problema, né, mas, quem decidiu acabou que via um problema e a gente acabou que
não fez essa extensão, né? Que eu acho que poderia ter ajudado muito... tivesse sido
feito.”

Mas, os efeitos diretos das recompensas extrínsecas na motivação intrínseca
existem, conforme os trabalhos de Deci (1971, 1972) e Ryan e Deci (2000); são observáveis
sempre que a recompensa ocorra na ‘forma não condicionada’ (‘noncontingent’), como é o caso
da instituição pública narrado:
Governo: ... como é muito difícil identificar, individualizar quem atuou em cada
processo [Não condicionado ao desempenho do indivíduo], tem um grande fundo
que todos esses honorários de sucumbência em a União ganhou a ação, ou seja, a parte
que perdeu a ação tem que pagar esses honorários e isso é juntado em um fundos e é
dividido igualitariamente por todos os advogados públicos federais [Essa igualdade
corresponde ao efeito de crowding-in de imagem que reforça a motivação intrínseca
do indivíduo]. [Comentários nossos].

Recompensas não condicionadas (‘noncontingents’) não impactam negativamente
na motivação intrínseca, principalmente quando essa motivação é alta e já há suficiente
comprometimento e interesse do indivíduo para com a organização do setor público e sua
missão institucional.
Ocorre aí uma alta motivação para servir ao público, com muita dedicação e boa
vontade de trabalhar, como o caso dos servidores públicos estudado por Kim (2005), que em
atividades que requerem alta competência já atuam com grande comprometimento social (Kim,
2005; Kim & Bak, 2020), independentemente de fatores extrínsecos mais óbvios.
A principal característica motivacional que atua nesse momento, no contexto
analisado aqui, é o fato de a recompensa aplicada nesta organização pública não ser diretamente
condicionada a um melhor desempenho individual, mas, sim, que essa recompensa
indiretamente consegue redundar em um efeito positivo (crowding-in) de imagem, produz a
consequência potencializadora de comportamento e de atitudes individuais desejadas pela
organização, que acabam por favorecer o desempenho organizacional que interessa:
Mineiro: por ser chefe da unidade você acaba acompanhando o trabalho dos colegas
de uma forma mais intensa do que se fosse apenas “mais um na execução.” E eu vejo
que a característica do trabalho dos procuradores mudou, porque antes se evitavam
trabalhos mais difíceis, mais demorados, né, principalmente de contribuintes que
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tinham uma forma que contratavam contadores que poderiam fazer um planejamento
tributário mais, digamos assim, “mais ousado”, né? Depois dos honorários, os
colegas não têm mais esse, digamos assim, essa “preguiça” de ‘trabalhar os mais
difíceis’. Agora, na verdade se procura, né, os mais difíceis que são os que, uma vez
que você os trabalhem [sic] bem, são os que trazem uma arrecadação maior. Isso a
gente consegue detectar. Por isso que eu falo que, além de tudo, melhorou a
qualidade do trabalho do procurador, ainda que ele não passe mais tempo do que
passava antes na Procuradoria, a qualidade do trabalho aumentou.

Há uma relação direta da motivação intrínseca com uma melhor qualidade, e
daquela primeira com o pagamento de uma recompensa extrínseca não condicionada, ainda
mais porque essa recompensa apresenta o efeito de crowding-in de imagem, que é justamente
o reforço da autodeterminação e da autoestima do indivíduo, levando-o naturalmente a um
melhor desempenho.
Surge, pois, uma maior satisfação com o trabalho, com sua situação, uma felicidade
consigo mesmo, com seus colegas e com o trabalho, próximo da teoria das relações humanas,
mas mais motivacional e intrinsecamente positiva, dado o reconhecimento e a sensação de
orgulho profissional provocado pelo mecanismo extrínseco:
Carlos: A partir do momento em que você igualou a remuneração [por causa do
mecanismo de recompensa implantado na PGFN] [...] isso passou a ser diferente, o
olhar dele não era mais de ‘aquele menino que ganha menos do que eu” e não sei o
quê. [...] é diferente a forma de tratamento. Deixa de ser um olhar de menosprezo,
para um olhar [...] até de admiração um pouco. E isso tem repercussão na forma como
ele vai tratar o pleito da Fazenda Nacional, a causa da Fazenda Nacional, entendeu?
Na minha experiência na atuação judicial, isso é muito claro, a gente vê isso,
claramente... e colegas passando a se dirigir a juiz também não mais de baixo para
cima, mas no mesmo patamar, com peito erguido, com orgulho daquela carreira a que
ele pertence. [Inserção de esclarecimento nossa].

Paradoxalmente, a recompensação tanto é tangível quanto é intangível, o efeito
obtido pela introdução do mecanismo de recompensa extrínseco na instituição, os honorários
de sucumbência, tanto motivou intrinsecamente o indivíduo, para uma gama de atitudes
favoráveis ao bom desempenho institucional e para um comportamento mais efetivo – tanto
naquele mesmo sentido, como no sentido do desempenho individual, de recompensa extrínseca
monetária que passa a ter conotação fortemente simbólica –, tanto motivou quanto permitiu a
criação de um clima interno favorável aos projetos de grande alcance e interesse da instituição.
Também, a ideia de um ambiente de paridade entre as carreiras do judiciário no
setor público fortaleceu as características higiênicas da motivação individual e correspondeu a
um efeito também positivo na imagem, conforme percebe o sujeito pesquisado:
Carlos: Quando [ele] assumiu, eu acho que o perfil dele, o perfil de gestão que ele
enfrentou na Procuradoria trouxe um ganho muito grande, né? As pessoas passaram a
se ver melhor refletidas na administração central e isso aí contaminou, “contaminou”
no sentido positivo, obviamente, toda a estrutura da Procuradoria, desempenho de
novos projetos, as pessoas felizes com trabalho, isso é bem importante [...] eu
destacaria isso. Óbvio que eu não sei dizer até que ponto uma [implantação da
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recompensa] ou a outra [gestão e projetos] é mais relevante, mas essas duas aí, sem
dúvida, que impactam, ou que impactaram, né? [Inserções de esclarecimento nossas].

Da forma como implantado na instituição, a recompensa extrínseca – que, por ser
monetária, mormente deveria ter um efeito de crowding-out na motivação intrínseca – é
reconhecida, psicológica, social e culturalmente, como um mecanismo de compensação
intrínseco, ele tem o mesmo reconhecimento pelos indivíduos que tem um elogio, um status,
ou outros sinais (símbolos) de reforço de imagem, posto que entregam ao indivíduo percepções
e sensações de autoestima, de autodeterminação, de feedback positivo frente aos pares
(externos, mas da mesma área de atuação), sentimentos próprios esses já ilustrados por outros
fragmentos de discursos, mas, ainda, reforçados pelo seguinte fragmento de discurso C3:
Carlos: ... na minha percepção, influenciaram positivamente o desempenho da
Procuradoria, mas eu acho que todos eles estão atrelados a esse clima prévio que se
instalou, entendeu? Esse ambiente [instalado com o pagamento da recompensa por
desempenho] permitiu que se desenvolvesse esses projetos... Eu não imagino, por
exemplo, um projeto como o RDCC no ambiente que a gente tinha em 2014 por aí,
entendeu? É, deu-se um resultado muito grande, a gente sabe... Então, assim, todas
essas medidas são importantíssimas e eu acho que influenciam bastante muito bem na
performance da Procuradoria... Agora, elas só puderam ser desenvolvidas nesse
cenário, nesse ambiente prévio que se estabeleceu [Devido ao pagamento de
recompensa extrínseca] ... [Comentário nosso].

O discurso institucionalizado no indivíduo concilia-se com os ensinamentos de
Mottaz (1985) e de Mahaney e Lederer (2006): as capacidades, como criatividade e
empreendedorismo, as suas atitudes e realizações individuais – importantes para uma
organização pública –, elas podem ser positivamente reguladas e ampliadas quando são
reconhecidas e aceitas psicologicamente pelo indivíduo e quando são concretizáveis como
fatores de melhoria de desempenho e produtividade dos quais ele tem orgulho, alegria e
satisfação, per si, em um processo de retroalimentação direta da motivação intrínseca e do
desempenho individual.
Carlos: [Esse ambiente, você diz com relação à gestão do órgão?] De ambos. A
mudança de gestão e o implemento da remuneração por honorários, motivaram, eu
não sei em que medida um é mais que o outro, mas os dois atrelados, os dois atrelados
sem dúvida permitiram isso... Eu não sei, por exemplo, se as pessoas estariam
motivadas para abraçar esses projetos [inovadores e empreendedores] com uma
remuneração mais baixa... [...] meu ponto de vista, pessoal, o que mais me motiva não
é a remuneração. [...] é ver, é ter a possibilidade [...] o que me motiva é ter a
oportunidade de implementar uma ideia que eu acho que vai ser boa e vê o resultado
concreto dessa ideia... isso aí me motiva muito mais do que a remuneração [...]
obviamente, talvez se tivesse uma remuneração bem mais baixa, isso fizesse alguma
diferença, nós temos uma remuneração, hoje, muito boa, excelente para o país em que
vivemos e a remuneração a mais que a chefia que proporciona não causa motivação,
não, o que motiva são outros fatores. [Pergunta inserida nossa].

A recompensa na instituição é monetária, é pública e aplicada em atividades de alta
motivação intrínseca e de alta complexidade, e parece negar a teoria de Frey e Jegen (2001).
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Realmente, no caso concreto, a percepção que têm os indivíduos motivados é de
que a recompensa tem um caráter simbólico e de reconhecimento das realizações individuais,
ou mesmo de suas competências e habilidades, o que a torna um mecanismo não condicionado
(pois não há individualização ou registros particulares dos desempenhos) fortemente positivo
para a imagem individual – algo que bastante propício para o fortalecimento da motivação
intrínseca na organização pública estudada.
A recompensa financeira toma efeito similar a uma condecoração, conotativamente
simbólica, pelos desempenhos individual (não mensuráveis) e institucional (mensurável), não
afeta deleteriamente e não é considerada como regulação ou controle institucional, como se
fosse muito mais uma recompensa intrínseca que também é tangível do que o contrário
(intrínseca, mas intangível).
A recompensa extrínseca é realmente considerada e percebida como necessária para
um melhor desenvolvimento das atividades profissionais.
Governo: [...] a maior parte dos servidores tem o engajamento maior, tem um
comprometimento maior, a hora que você sabe que o seu salário, parte do seu salário,
pelo menos depende, [...] pode ser que tenha uma relação, uma parte do seu salário,
com a qualidade do seu trabalho, com a dedicação, com seu comprometimento. Eu
acho que isso tudo leva as pessoas... têm uma tendência de trabalhar melhor, de se
dedicar mais... então... é aquele negócio: você pode fazer uma petição extremamente
bem feita, ou uma petição boa que atenderia à defesa, mas você sabe que você pode
ganhar mais, fazendo, se dedicando mais, caprichando mais, eu acho que a maior
parte das pessoas tendem a caprichar mais, a fazer uma defesa mais completa quando
sabe que ele pode ter um benefício financeiro por aqui também.

Conjecturou-se que as atitudes e o comportamento são orientados no sentido do
melhor desempenho institucional e da melhor regulação individual quando a recompensa
aplicada é oferecida como elemento externo notoriamente reconhecido como natural ou normal
no contexto organizacional, como é o caso do honorário de sucumbência na atuação jurídica.
Governo: [...] é até uma questão de ideologia e talvez de, assim, de alteração
legislativa, né? Porque atualmente tem todo um arcabouço legal e uma fundamentação
legal e jurídica que fundamentam essa cobrança [e pagamento dos honorários de
sucumbência]... Então, primeiro, para haver uma alteração disso, eu acho [...] por
exemplo, se houvesse alteração, alterando o estatuto da OAB, falando: “Não, [...] os
honorários não pertencem mais aos advogados, pertencem às partes, à parte
vencedora”... [...] Então, acho que a argumentação seria nesse sentido, que na verdade
a Lei que existe hoje, ela teria desvirtuado... a titularidade de isso deveria ser talvez
não aos advogados ... [...] mas, aí, quer dizer, é um negócio que não é especificamente
em relação aos advogados públicos, é em relação a toda a advocacia, né? Você teria
que mudar o estatuto da OAB para falar que os honorários não cabem mais ao
advogado...

O efeito negativo da recompensa extrínseca na motivação intrínseca, o efeito
crowding-out preconizado por Frey e Jegen (2001), não está presente nos servidores públicos

74

em análise, pelo que se depreendeu dos discursos proferidos e do desempeno quantitativo,
melhor a cada ano, da instituição pública.
O que se confirmou nesta mesma ‘análise das informações’, como diz Uriarte
(2012), é que a recompensa deve ser não condicionada (‘noncontingent’) ao desempenho ou
resultado individual, como é o caso, e deve ter ‘conotação’ de motivação intrínseca, pelo menos
na percepção do indivíduo ao qual ela é atribuída, para que ela gere mais qualidade e maior
desempenho individual e, consequentemente, a percepção de um natural aumento do
desempenho institucional, que também é retroalimentadora, principalmente na área de atuação
especialista da organização pública, que tem, desse modo, seus objetivos estratégicos, de uma
política de gestão de pessoas, alcançados, mormente ser esse o interesse dela.
Mineiro: É interessante porque como eu já tinha essa crítica, né, a [de] não ter nos
honorários uma parcela que identificasse mais especificamente o desempenho
individual ou mesmo porções menores, unidades, departamentos, eu achei que ao ser
um negócio difuso que as pessoas não sentiriam uma espécie de responsabilidade
pelo aumento da arrecadação, que redundariam no aumento dos honorários, né? Só
que o que a gente vê, em termos de instituição, é que a arrecadação subiu bastante,
subiu, desde a instalação dos honorários, subiu. Subiu muito. Então, isso leva a crer,
né? Que, de modo geral, os procuradores, os advogados públicos, de modo geral,
entenderam que se querem ganhar mais, tem que ter um trabalho de mais qualidade.

Também, não está perdida a criatividade que teoricamente poderia ser afetada em
esquemas cuja exigência seja por alta performance, maiores responsabilidades (públicas) e
melhor competência individual, como é o caso das entidades que tem valor público grande
justamente por conta de sua missão institucional de relevância para a sociedade.
Os processos e projetos inovadores, as soluções criativas, estiveram presentes e até
mais evidentes após a implantação do mecanismo de recompensa extrínseca na instituição
pública estudada, pelas características próprias da recompensa já destacadas (forte conotação
simbólica, recompensa ‘noncontingent’, efeito crowding-in de imagem).
No caso público estudado, a motivação extrínseca age e se comporta
simbolicamente como motivação intrínseca em consonância com objetivos aceitáveis de alta
performance (Hou, Hu & Butt, 2017), pois está a par com a forma como a recompensa
extrínseca é, com efeito, percebida como recompensa intrínseca.
A inovação e a criatividade continuam presentes mesmo com a implantação da
recompensa, mesmo em contexto envolvendo alta competência e alta exigência por parte do
cliente, que é a União, haja visto os valores das causas judiciais e que precisam ser defendidas
com qualidade e criatividade, como as inúmeras ferramentas criadas pelos servidores públicos,
como as listadas no fragmento de discurso G4 a seguir.
Governo: [...] eu acho que o pagamento de performance ou por performance é uma
das ferramentas para que se tenha um resultado melhor na instituição, mas outras
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ferramentas, de aperfeiçoamento da cobrança, da tentativa de se passar da cobrança
exclusivamente para a cobrança administrativa, né, eu acho que isso também contribui
para melhorar, a questão de protesto, protesto extrajudicial, dos títulos, acho que isso
também contribui para melhorar a performance [institucional] [...] quer dizer, a
maioria desses pontos que foram citados, como o rating da dívida, o protesto de dívida
extra judicial, Regularize, outros mecanismos, isso diz muito respeito apenas às
execuções fiscais, ou seja, os processos de cobrança de Dívida Ativa... e isso é pouco
aplicável nas ações de defesa, né, nas ações em que o papel do advogado é muito mais
decisivo... Então, eu acredito que nessas ações, e é um volume grande de ações, né, as
ações judiciais em que a União é Ré, ou seja não se está cobrando nenhum tributo,
mas se tá fazendo a defesa judicial da União... E aí, nessas ações, eu acho que a melhor
forma de se estimular o desempenho é a ‘gratificação’ por desempenho, porque não
tem como você... não tem dívida a ser protestada, não tem crédito a ser cobrado... são
as ações em que... e tem um valor expressivo, nós temos ações de 100 milhões, 500
milhões... ação contra a União com o valor de 1 bilhão de reais, ou mais... nessas
ações, o papel do procurador na defesa, né, do advogado público na defesa da União
é extremamente relevante nessas ações... Aí, sim, eu acho que prepondera muito mais
a questão do pagamento por desempenho na atuação, sim, do que outros fatores que
influenciariam, né? Mas, na execução fiscal, sim, tem outros fatores, tem muitas
ferramentas que contribuem para a melhoria do desempenho.

A experiência analisada parece se comportar de acordo com a teoria de que existe
um limite na capacidade de recompensar monetariamente o indivíduo para aumentar o seu
desempenho, a “Lei de Yerkes–Dodson”, da relação empírica entre excitação e desempenho,
conforme proposto por Yerkes e Dodson (1908, cited in Ariely, Gneezy et al., 2009).
Contudo, ocorre aqui, pelo que se analisa, que a recompensa quando é vista como
inerente à área de atuação especialista do indivíduo ao qual ela é atribuída, essa recompensa
não parece ser atinente àquela consequência, pelo menos no que se refere à comunicação de um
efeito negativo para a motivação intrínseca do indivíduo e para o seu desempenho.
O que ocorre é o contrário: qualidade maior, desempenho individual também maior
e a autoestima e satisfação do indivíduo maior, pois a pessoa se identifica com seus pares e tem
orgulho do trabalho realizado com qualidade e profissionalismo (motivação intrínseca), algo
que muito poderia quiça ser estendido aos demais profissionais públicos, caso um mecanismo
semelhante, com características similares, pudesse ser implantado em outras instituições do
setor público.
Mineiro: [...] você consegue ver que, quando você tem servidores ali comprometidos,
você consegue desempenhar sua função melhor, né, então contrário aos honorários,
pelo menos do jeito que eles são estabelecidos, hoje, era que eles não deveriam ser só
remuneração do procurador, deveria impactar também nos vencimentos, no salário
dos servidores, né, que também estão nesse esforço coletivo para melhorar a
arrecadação da União. [...] Ah, pra alguns procuradores, principalmente os que tem
cargos em comissão altos, né, os coordenadores, adjuntos e tudo mais, acaba que
adicionando o valor dos honorários, o subsídio fica acima do teto[...] Apesar de a
gente considerar que os honorários são uma parcela privada, né? Não é [...] do Caixa
da União. Isso é uma parcela, é uma condenação, quem paga é o contribuinte, sai do
bolso do contribuinte, não sai da União [...]
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Obviamente, há que se analisar parcimoniosamente os resultados encontrados, para
verificar, em um espaço maior de tempo, os reais efeitos, visto que é recente a inserção desse
mecanismo no contexto da organização analisada, embora o mecanismo em si seja
historicamente reconhecível, mesmo porquê é prática contumaz na advocacia privada.
Os resultados institucionais não parecem indicar que a motivação teria sido
aumentada para níveis muito, muito, maiores do que a teoria diz ser o ideal: além de certo
patamar, muita motivação é prejudicial, pois impactaria em posterior diminuição do
desempenho.
Não é o caso, no contexto analisado, porque uma diminuição de desempenho devido
a uma ‘super motivação extrínseca’ estaria, teoricamente, mais relacionada a casos de
pagamentos extrínsecos ‘condicionados’ diretamente a um maior desempenho obrigatório, de
forma que a motivação pudesse ser afetada negativamente.
Realmente, pelos discursos compreendidos a partir das narrativas analisadas, a
recompensa é percebida como um estímulo real, independente de seu valor, e não como
controle, ou regulação, uma imposição a que se condiciona o recebimento da recompensa, que
seria desmotivadora.
A percepção é de que a recompensa é decisiva, pois não é diretamente atrelada ao
resultado individual, mas impacta positivamente, em cadeia, os dois desempenhos, o do
indivíduo e o da instituição pública.
Mineiro: A favor dos honorários, tem a própria questão do aumento da arrecadação,
que foi expressivo, né? Estão falando aí entorno de 10 bilhões, né, a mais esse ano
passado [...] agora, 2018, realmente, o aumento da arrecadação a gente atribui,
grande parte, pelo menos em grande parte, aos honorários. [...] e depois de instalado
esse sistema com honorários a gente praticamente não vê nenhum procurador
saindo, é raro, pelo contrário, a gente já teve caso de procurador voltando, tinha saído
para a magistratura, e tal, e tá voltando. Então, eu acho que é um outro impacto
positivo dos honorários, que é essa questão de segurar a mão de obra, né?

Também, o produto entregue na instituição pública passou por uma transformação
qualitativa, no sentido de se agregar mais propriedade ao processo e maior efetividade final.
Ocorreu, efetivamente, um processo de compreensão do que é qualidade do serviço público,
que no caso está muito associada ao sucesso da causa em prol do cliente, a União, seja no que
se refere à cobrança extrajudicial, ou à defesa dos interesses públicos, ou à recuperação de
créditos públicos ou privados em instâncias judiciais.
A qualidade do serviço público da organização pública, então, atende ao formulado
por Andersen et al. (2016), visto que são qualidade dos serviços públicos e desempenho
institucional muito comparáveis neste setor público em específico: há outras instituições
públicas que atuam judicialmente em prol da União e números que expressam, distintamente
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das demais, o resultado positivo do desempenho da instituição pública analisada,
caracterizando-a, pelas evidências encontradas nos discursos analisados, como uma instituição
de alta performance.
A alta performance, mensurável organizacionalmente, é diretamente relacionada,
pelos sujeitos de pesquisa, ao pagamento por performance (e respectivo desempenho
individual) e está significativamente atrelado à qualidade tanto das ferramentas inovadoras
criadas pelos próprios servidores quanto à qualidade dos processos de defesa e de arrecadação
judicial elaborados e conduzidos pelos sujeitos.
A avaliação e a mensuração dos resultados são evidenciadas nos números
anunciados pelos interlocutores e pela própria vigilância que uns servidores fazem sobre os
serviços dos outros colegas.
Com efeito, o controle, a regulação que uma recompensa extrínseca pode realizar,
na modulação do comportamento e das atitudes individuais daquele profissional público, não é
sequer realizado diretamente pela instituição, muito embora ela apresente metas e planejamento
estratégico para consecução de sua missão como qualquer outra entidade pública no Brasil,
mesmo porque estão obrigadas pelos controles institucionais e legais brasileiros.
O controle é, sim, realizado pelo próprio servidor, que busca responsabilizar e vigiar
o desempenho de seus pares, um outro efeito positivo indireto da forma como o mecanismo de
recompensa extrínseca existe no órgão público analisado: forte conotação simbólica,
recompensa ‘noncontingent’, efeito crowding-in de imagem muito perceptível, interna e
externamente.
Mineiro: Isso, o pagamento por performance eu acho que é uma boa medida, por que
ela torna, pelo menos essa experiência que a gente tem visto, o procurador [...] se
sentindo mais responsável pelo resultado. Então, ele não fica mais, assim, como um
espectador dos acontecimentos e reclamando da vida... [...] Hoje, não, hoje você sabe
que quer ganhar mais? Trabalhe mais...! E [...] a gente tem sentido também [...] a
vigilância de um colega em relação ao outro, né? Antes, a gente sempre notou quem
trabalha mais, quem trabalha melhor, de quem trabalha pior, mas agora isso é uma
coisa comentada e é sentido, pelo menos nas projeções descentralizadas, né, os
dados seccionais, estaduais, não há essa certa tolerância com algum colega que
tem um trabalho de menor qualidade... porque todo mundo sabe que no final das
contas ele está recebendo um honorário que não foi ele que produziu. Então, eu
tenho visto que essa parte foi potencializada, né, de todo mundo se sentir
responsável e vigiar um ao outro, né?

A implantação do mecanismo de recompensa extrínseco concretizou um modelo
que atende às expectativas motivacionais intrínsecas dos indivíduos analisados – que, dentro da
instituição, são os responsáveis pelo desempenho institucional com maior e melhor qualidade.
Não há que se descartar os efeitos dos demais elementos organizacionais de gestão
e de regulação de pessoal.
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Contudo, está evidenciado, pelos achados, o sucesso da estratégia organizacional,
de promover a implantação do esquema de incentivo monetário não condicionado, baseado no
instrumento do honorário advocatício de sucumbência, já empregado na advocacia privada,
conforme definido nos estatutos da Ordem dos Advogados do Brasil.
Evidentemente que existiram fatores externos, que colaboraram para a implantação
da recompensa, fora do controle institucional, pelo que se depreende da análise das
interlocuções como um todo. Contudo, a estratégia de defesa e de argumentação em prol dos
honorários é claramente institucional, visto que entendida como necessária pelos advogados
públicos, o que também influenciou e redirecionou os esforços individuais positivamente para
um melhor desempenho organizacional (Boyne, 2003; Boyne & Walker, 2010).
Carlos: [...] mas, na carreira de Procurador, aí, sim, acredito que isso acaba tornando,
reconhecendo que ele possui também uma função peculiar, que não só de servidor,
mas também de advogado, tanto que a gente é vinculado à OAB, a gente paga uma
contribuição para a Ordem dos Advogados do Brasil, que nós somos advogados, não
somos privados, nós temos um único cliente, que é a União, mas recebemos
honorários das causas ganhas pela União, [...] isso fortalece institucionalmente a
Procuradoria, né? Antigamente havia um dilema, um pleito antigo, de equiparação ao
Ministério Público, porque a carreira de Procurador da Fazenda, ela surgiu junto com
a de Procurador do Ministério Público, tanto que quando eu trabalhava, numa unidade
por onde eu passei, que tinha processos que eram assinados por procuradores de
justiça, que eram membros do Ministério Público, processos de 50 anos atrás, né?
Então, assim, com esse reconhecimento de honorários mostra que a nossa carreira é
peculiar, ela não é magistratura, não, são juízes, não é ministério público, não são
procuradores da República, nem promotores de justiça, mas são advogados públicos
federais que têm um papel de defesa da União e recebem também esses honorários
pelas causas que são ganhas pela União.
Governo: [...] surgiu [...] em razão de uma previsão legal no estatuto da OAB, que já
falava, desde 1994, [...] que os honorários de sucumbência cabem ao advogado, né?
E nós somos advogados também... somos advogados públicos, mas somos advogados.
Então já tinha essa previsão legal, tem todo esse histórico de demanda, né, na carreira
por isso [...] associado a isso, a maioria das advocacias públicas em todo país,
estaduais e municipais, já tinham essa remuneração dessa forma, né, já reconheciam
como devidos os honorários de sucumbência aos seus advogados públicos...

Isso está em atenção àqueles autores (Andersen et al., 2016) que relacionam boas
estratégias institucionais as que atendem à satisfação, ao interesse profissional, e são legítimas
segundo os próprios valores dos indivíduos aos quais elas se destinam, aqueles que realizam as
ações e atividades que servem ao melhor propósito organizacional: a melhoria dos serviços
públicos e do desempenho institucional em prol da causa pública.
A legitimidade, e por consequência, a aceitação das estratégias institucionais
implantadas, são a chave para o resultado positivo, e aquelas não podem se afastar da satisfação
do indivíduo.
Daí a importância estratégica da implantação da recompensa extrínseca monetária
não condicionada na instituição pública: a percepção dos agentes internos no sentido do
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reconhecimento institucional de suas competências e atitudes, que levou à mudança
comportamental desejada pela organização.
Flamenguista: Sim... Sim... pela experiência que eu tenho aqui na Procuradoria, pelo
que eu já disse na literatura sobre outras instituições, como a gestão de desempenho
que teve em Minas Gerais, tem um programa que também foi implementado em
Pernambuco, eu não tem [sic] certeza se era feito dessa forma, mas também já ouvi
falar, né? Então, assim, existem alguns casos em que foram implementados esse
pagamento e tiveram êxito... e pela procuradoria como eu já demonstrei, né? Acredito
que tem algum benefício.
Carlos: [...] igual eu falei, os colegas mais empolgados, vendo vitórias... isso aí, nesse
aspecto, sim [é uma boa prática]. Você... ‘cê’ fica mais feliz com o êxito concreto de
ações específicas, de cobrança, de defesa e isso impacta bem, bem no serviço,
obviamente, isso motiva. [...] beneficia também diretamente o órgão, e no caso da
PGFN, porque o servidor está muito mais motivado. Tá tudo relacionado a essa
motivação. Eu acho que se beneficia diretamente neste aspecto, não tenho dúvidas, na
satisfação dos servidores, no caso dos procuradores, com o trabalho, na motivação e
no desempenho mesmo, acho que ela se beneficia indiretamente na medida em que o
servidor tende a ter um desempenho melhor.

O bom desempenho, a alta performance institucional, está relacionada aos bons
profissionais que atuam nas organizações públicas, que apresentam alto comprometimento para
com o serviço e a causa públicos, têm interesse na missão da instituição e boa vontade de
trabalhar nela, como corroborou os discursos identificados no caso analisado.
Segundo Kim (2005) são fatores como esses – e como a própria satisfação
individual no trabalho – que estão atrelados e são seguramente os responsáveis pelo
desempenho organizacional positivo, ao melhor comportamento e ao bom envolvimento do
indivíduo com o seu trabalho.
Mineiro: Eu acho o mais definitivo que eu vejo [no honorário de sucumbência, a
recompensa] é a manutenção do pessoal [...] Porque realmente, hoje é difícil alguém
que tá estudando para concurso para outra carreira, geralmente está estudando para
aprimorar seus conhecimentos, fazendo mestrado, doutorado [...] Então acho que
talvez seja o impacto mais positivo de todos na carreira foi essa segurar a turma, não
deixar que a mão de obra vá embora. [...] Eu, particularmente, sempre que eu faço um
trabalho mais qualidade, é como se eu sentisse assim que esse aumento de qualidade
seria necessário tendo em vista o aumento do subsídio, via honorários. Então, eu
particularmente senti essa responsabilidade maior. Eu sempre achei que se você
ganha, se você é valorizado pela instituição, você não pode ter o mesmo trabalho, você
tem que tentar, né, agregar, né, qualidade no seu trabalho, porque, senão, não faz
sentido, né? Por isso eu acho que realmente foi um negócio que funcionou, né? Uma
política que funcionou.
Governo: [...] acho que o pagamento dos honorários incentiva aquele advogado a se
dedicar mais ao processo, a trabalhar melhor, e a ter mais chance de êxito e isso acaba
por refletir em ganho para própria parte, né, pro cliente [a União] que contratou o
advogado... Então, eu acho que é uma tendência que todo trabalho, eu acho que
quando uma parte da remuneração desse trabalho decorre de uma análise de
desempenho, é uma gratificação pelo desempenho, pela atuação, eu entendo que isso
é positivo e isso reflete positivamente tanto para quem tá pagando quanto para quem
tá recebendo. Então, o pagamento por desempenho, eu acho que deve ser sempre
valorizado.
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Permeia toda as interlocuções a evidente satisfação do indivíduo com o trabalho na
instituição, e com a estratégia institucional, não só por conta do valor remuneratório, em si,
mas, mais efetivamente, por causa do significado de reconhecimento, de melhoria da
autoestima, da percepção de seu contentamento, da percepção de equidade entre as várias
carreiras jurídicas, elementos de motivação intrínseca que essa estratégia acabou
desenvolvendo e entregando, na percepção do indivíduo, que redundou na sua motivação e em
um comportamento proativo e favorável à organização.
Mineiro: Eu falo assim, que as carreiras que estão patamares parecidos, por exemplo:
carreira de direito, né, aí tem juiz, promotor, defensor, procurador... meio que se
vigiam, né? Então, você olha a carreira do outro para saber sua carreira tá melhor, tá
pior, como é que tá... Uma vez que os honorários tenham trazido uma isonomia de
salário, de subsídio, com as demais carreiras... Eu acho que o valor não mais altera...
se ganhar mais 1.000, mais 2.000... é lógico que a pessoa vai poder comprar mais,
mas, não é isso que eu acho que [era] um grande incômodo que a gente tinha, além de
remuneração mais baixa, era saber que outras carreiras recebiam bem melhor... E até
por isso, né, atraiam parte dos procuradores para aquelas instituições.
Governo: [...] associado a isso, a maioria das advocacias públicas em todo país,
estaduais e municipais, já tinham essa remuneração dessa forma, né, já reconheciam
como devidos os honorários de sucumbência aos seus advogados públicos... então,
surgiu da demanda da carreira. [...] Mas é [há] uma percepção de que o trabalho ficou
mais qualificado, a defesa ficou mais ficou mais ‘aguerrida’, digamos assim, que os
processos ficaram mais, ficaram trabalhados de uma forma melhor e as pessoas estão
se dedicando mais.
Flamenguista: Procurador, aí, sim [...] reconhecendo que ele possui também uma
função peculiar, que não só de servidor, mas também de advogado, tanto que a gente
é vinculado à OAB, a gente paga uma contribuição para a Ordem dos Advogados do
Brasil, que nós somos advogados, não somos privados, nós temos um único cliente,
que é a União, mas recebemos honorários das causas ganhas pela União, a gente tem,
isso fortalece institucionalmente a Procuradoria [...]

Em uma análise atenta, não puderam ser evidenciadas as falhas preconizadas por
Bellé (2015), para o pagamento de recompensa extrínseca em contextos públicos de altaperformance, os efeitos de crowding-out na motivação intrínseca.
Isso não foi identificado justamente porque, primeiro, a autoimagem dos
procuradores foi exatamente um dos fatores destacados positivamente e que foram percebidos
como elemento reforçador (crowding-in) da motivação intrínseca do indivíduo no contexto
analisado, mesmo em se tratando de indivíduos de motivação intrínseca já muito alta, como o
autor sugere (Bellé, 2015).
Segundo, porque não houve prejuízo dos esforços e das atitudes, pois não se trata
de um cenário cuja recompensa condiciona o desempenho e tampouco o afeta.
Em verdade, esta parece ser a melhor característica, a mais bem pensada, da
estratégia implantada e do modelo de recompensa extrínseca implementado na instituição
pública analisada, uma vez que os efeitos deletérios do condicionamento, do controle, e do
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crowding-out de exclusão de imagem foram afastados pelo simples motivo de a recompensa ser
distribuída pelos procuradores como um todo e de ser ela parte do que os próprios indivíduos
beneficiados consideram natural para a sua área de atuação, por estar ela firmemente associada
ao papel do advogado, independentemente se público ou privado: um honorário de sucumbência
recebido exclusivamente quando o indivíduo e a instituição pública alcança sucesso na sua
prestação de serviço público, na sua missão institucional, socialmente esperada.
Governo: Surgiu por uma demanda dos próprios servidores, né, dos procuradores...
surgiu por uma demanda deles, em razão de uma previsão legal no estatuto da OAB,
que já falava, desde 1994, salvo engano, 1994, [tem o] estatuto que fala que os
honorários de sucumbência cabem ao advogado, né? E nós somos advogados
também... somos advogados públicos, mas somos advogados. Então já tinha essa
previsão legal, tem todo esse histórico de demanda, né, na carreira por isso... [...]
Então, assim, acaba que a carreira, e de forma indireta a instituição, perdia bons
profissionais porque essas pessoas eram atraídas por outras carreiras em que o
pagamento de honorários de sucumbência já é institucionalizado há décadas...
Flamenguista: Procurador, aí, sim [...] reconhecendo que ele possui também uma
função peculiar, que não só de servidor, mas também de advogado, tanto que a gente
é vinculado à OAB, a gente paga uma contribuição para a Ordem dos Advogados do
Brasil, que nós somos advogados, não somos privados, nós temos um único cliente,
que é a União, mas recebemos honorários das causas ganhas pela União, a gente tem,
isso fortalece institucionalmente a Procuradoria [...]

Mesmo o ‘efeito de preço’, conforme teorizado por Ryan e Deci (2000), esse efeito
não foi evidenciado nesta análise, pelo contrário: as informações analisadas sugerem que na
verdade a estratégia foi correta, não houve essa falha, que é considerada por Bellé (2015) uma
dentre as muitas falhas na estratégia de pagamento de recompensas extrínsecas no setor público.
Aqui, essa questão deletéria não ocorre graças à exata medida do mecanismo de
incentivo ao desempenho, o ‘preço’ da recompensa extrínseca, que, de fato, está voltada ao
reconhecimento e a equiparação entre as carreiras, e, portanto, é simbolicamente percebida
como reconhecimento pelas competências e pelos conhecimentos individuais aplicados ao
processo de valor da instituição pública analisada.
Governo: Então, as pessoas, às vezes, com vocação para aquele cargo, excelentes
profissionais, optaram por trocar de carreira porque a remuneração de outros eram
bem mais interessantes, né? Então, acho que isso é bom para a instituição que mantém
bons quadros, pessoas, profissionais competentes, que antem saiam exclusivamente
em razão de remuneração e hoje não sai mais. E é bom para a carreira que vai ter um
grupo de profissionais qualificados e comprometidos. Então, eu acho que é bom para
ambas as partes. E tem a vantagem de que isso não tem um desembolso da
Administração, né? Isso não é um dinheiro que tá saindo do erário, isso quem paga é
a outra parte, que perdeu o processo judicial. [...] É, porque, na verdade, o que se paga
vai depender da quantidade de ações que foram ganhas, né? Então, se as pessoas, se
os procuradores e advogados conseguiram ganhar mais ações, né, eu acho que isso aí
vai tá atrelado, especificamente, ao desempenho se houver mais ações judiciais em
que houver ganho da União, né, isso é bom para a União, que vai conseguir arrecadar
mais, ou que vai deixar de pagar algum valor, e vai ser bom para o servidor, para o
procurador e que tá tendo um desempenho positivo nos processos judiciais.
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Flamenguista: Eu acredito que sim, eu acho bem razoável [O valor ‘preço monetário’
da recompensa na instituição], a gente ainda tem uma remuneração bem menor do
que a do Ministério Público e a do Judiciário, né? Além de eles terem 60 dias de férias,
tem outros benefícios que a gente não tem, mas eu acho bem razoável, considerando
também um outro lado, porque nós somos servidores públicos e o nosso dinheiro é
pago pela população, pelo contribuinte, né, nós pagamos a nossa remuneração, todo
mundo, nós, população, e eu acho que você tem que ter um limite, né, assim, eu acho
que um servidor nunca pode, ele nunca vai ser, ele nunca deveria ser um rico... ele
não pode ser uma pessoa com muitos bens... assim... comparando com o empresário,
que tem uma grande soma de dinheiro, né? Mas acho que o servidor tá ali pra servir o
público, né? E ele tem que ganhar bem, mas até determinado limite. Ao contrário em
que existe algumas carreiras, como no judiciário [referência aos juízes], que existe um
pagamento de somas muito pouco razoáveis, considerando o país que a gente tem, a
nossa economia, a nossa situação no governo, né? [Inserção de esclarecimento nossa].
Mineiro: Então, acho que o patamar que tá hoje é o patamar que realmente se espera,
né, do procurador, para receber, tanto é que as pessoas não saem mais... Eu não sei se
se aumentasse aí, se isso atrairia mais ou menos. Algumas vezes a gente [ouve] alguns
comentários no sentido de não fazer concurso, mais, pra poder, à medida que os
procuradores vão saindo, né, os honorários teoricamente iriam subindo, né, pois que
dividido por menos procuradores. Eu acho que esquecem que saindo procurador,
também tem menos gente trabalhando. Mas, sim, há quem pense assim, que quer mais,
quer cada vez mais, né? Eu acho que existe uma relação entre as carreiras e também
não dá para sair muito da realidade. Se não, você acaba sendo alvo, né? Acho que...
até acho que é no sentido lá do que o ministro Guedes quer fazer, né? As carreiras tem
que ter alguma compatibilidade salarial, né? Conforme a responsabilidade, né? Então,
não, não acho que tem que ganhar mais que tá ganhando, não.

O reconhecimento pelo esforço dos advogados públicos reforça a motivação
intrínseca individual e, ainda, corresponde ao efeito crowding-in de imagem, tal como a
recompensa é percebida e destacada no discurso analisado de todos os interlocutores.
Com efeito, como evidenciado, é natural esse tipo de pagamento na área e nas
carreiras jurídicas públicas, e, ademais, os próprios beneficiados – desconsiderado devidamente
qualquer viés, pois tratam-se de indivíduos altamente comprometidos com o serviço público,
nos moldes preconizados por Kim 2005), Bellé (2015) e Andersen et al. (2016) – eles
consideram legal e moralmente justa a recompensa, o valor remuneratório recebido em troca da
melhoria do desempenho institucional oriundo do maior e mais qualitativo desempenho dos
seus serviços advocatícios públicos.
Ainda, tal incentivo não foi atrelado, ou condicionado, diretamente ao desempeno
individual, muito embora esse aumento especifico seja percebido e considerado muito
compatível com o esperado pela instituição, considerando o ganho institucional muito
claramente evidenciado neste caso analisado.
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5 CONCLUSÃO

A análise do mecanismo de recompensa extrínseca monetária não condicionada ao
desempenho individual, o honorário de sucumbência, no órgão público contextualizado,
procurou esclarecer a estratégia organizacional, especifica daquela entidade, mas
potencialmente aplicável a outros órgãos públicos, de modo a adicionar outro valor ao próprio
serviço público prestado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional à sociedade brasileira,
nos termos defendidos por Yang (2016).
Essa busca por um novo ressignificado da função pública da instituição se aplica
tanto à questão da salvaguarda dos créditos públicos quanto à atuação importante de
recuperação dos créditos privados inscritos na Dívida Pública, oriundos do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço – FGTS, notadamente esse último, pois que envolve recursos dos
cidadãos que estão sobre gestão da Administração Pública.
Agregar novo valor público significa, no caso da instituição analisada, coordenar e
conjugar as estratégias bem sucedidas de melhoria de desempenho em sua função pública, e
investigar, por exemplo, os desdobramentos, positivos ou negativos, que a inserção de um fator
extrínseco de motivação, introduzido com o objetivo de aumentar o desempenho individual,
teria induzido na melhora do desempenho da organização pública.
É possível, como pode ser observado a partir dos discursos e resultados aqui
discutidos, que a melhoria no desempenho institucional – registrada por meio das percepções
dos interlocutores entrevistados – também esteja em parte relacionada a outros fatores, como
o capital social da instituição (Heller, 1999), ou a outras estratégias organizacionais inovadoras,
como a melhoria de processos e criação de ferramentas e soluções eficazes, ou às atuações
individuais específicas, lideranças, interesses menos conflitantes na instituição (Yang, 2016).
Tais fatores motivacionais, pré-existentes, ou implementados simultaneamente, ou
como relatado pelos interlocutores, decorridos justamente da motivação intrínseca causada pelo
mecanismo extrínseco não condicionado implantado, são, pelas evidências encontradas, uma
consequência do clima organizacional obtido graças à estratégia de gestão de pessoal adotada,
referente à adoção do mecanismo de recompensa.
No limite das possibilidades de cada pesquisa acadêmica, assim como é o caso
desta, não foi possível registrar ou identificar, exata e precisamente, como fator absoluto ou
único, o que tem proporcionado a satisfação e a motivação dos indivíduos (Herzberg, 1979) e
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o consequente melhor desempenho institucional (Kim, 2005), para além das evidências
apresentadas nesta pesquisa.
Realmente, o melhor desempenho institucional não está evidenciado de forma
concreta, mas, sim, a percepção de que tal melhora está associada à introdução do
mecanismo de recompensa não condicionada extrínseca, conforme os relatos analisados. E,
no caso das organizações do setor público, percepção em muitas medidas é o que realmente
importa, como defendem Andersen et al. (2016).
Os fatores mais claros, evidenciados pelos resultados, são: [1] a satisfação plena
dos indivíduos analisados com o trabalho, [2] o comprometimento deles com a instituição e
com o serviço público, com a causa de seu cliente, a União (a ‘coisa pública’), [3] a constatação
de que a percepção do dever cumprido e da responsabilidade pela coisa pública é forte, assim
como [4] a motivação intrínseca desses servidores, que ultrapassa o mero alívio imediato pela
superação de um contratempo ou um problema em seu ambiente ou processo de trabalho.
Os projetos institucionais bem sucedidos e, nas palavras narradas, a qualidade na
entrega existente no serviço público prestado, ambos focalizados na relação com o cliente, no
caso, a União, ou mesmo quando falamos de cidadãos, no caso da lida com os processos do
FGTS, também é um desses elementos que contribuem para o bom desempenho institucional
da instituição analisada.
Projetos de sucesso são aqueles focados no relacionamento entre o cliente
institucional e o indivíduo envolvido na ação que satisfará a esse cliente (Herzberg, 1979).
A motivação do indivíduo que realizada a atividade é fundamental, pois as pessoas
tendem a serem felizes quando eles realizam algo, e elas somente realizam ou entregam algo
quando estão felizes (Herzberg, 1979), como é o caso da PGFN. Novamente, é um caminho de
duplo sentido.
A relação com o cliente (o patrono da causa judicial, a União) é muito forte nos
servidores da instituição e é demonstrada pelas atitudes e pelo comprometimento perceptíveis
no discurso analisado, que destacou fortemente os elementos oriundos da motivação intrínseca
causada pelo pagamento por desempenho (pay-for-performance), mesmo que realmente não
ocorra na instituição uma associação formal entre a recompensa e desempenho individual.
O desempenho quantitativo da Procuradoria é evidente quando se analisa os dados
de recuperação da dívida pública e mesmo aqueles relativos ao FGTS.
Isso não caracteriza, no entanto, que esse mecanismo seja diretamente responsável
por esse alcance, mesmo porque os indicadores no nível correto para mensuração individual
não estão presentes nos estratos institucionais de forma precisa e clara, associada diretamente
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às atitudes ou ações profissionais dos procuradores, mesmo porquê são competências
disseminadas que muitas vezes não são aplicáveis ou afetas a esse conjunto de processos
técnicos de recuperação de créditos públicos e privados.
Especificamente quanto às contribuições, uma primeira é a constatação de que o
mecanismo de recompensa financeira extrínseca teve importância crucial para a motivação
intrínseca dos advogados públicos, para melhoria do ambiente e do comprometimento
individual, em consonância com os achados de Boyne & Walker (2010).
A recompensa, no formato adotado, percebida como é como um elemento de forte
simbolismo para o indivídeuo, significou reconhecimento, equidade para com os demais pares
da área jurídica e para com os advogados privados, com o consequente efeito de crowding-in
(Frey & Jegen, 2001) da motivação e melhoria no desempenho individual e no desempenho
institucional, o que justificou, no pensar dos próprios beneficiários, a adoção do mecanismo de
recompensa na organização pública.
O patamar da recompensa extrínseca monetária é considerado pelos interlocutores
como bastante e suficiente para o efeito de crowding-in nas motivações intrínsecas dos agentes
internos da instituição pública, como evidenciado pelas suas narrativas.
Na forma subjetiva, como interessava metodologicamente à Herzberg (1979), cabe
registrar ainda que o ‘efeito de preço’, de Weibel et al. (2010) foi suficientemente preciso para
evitar a ocorrência de efeito de crowding-out de exclusão, porque, na percepção dos
interlocutores, mais que o que já é recebido não se faz necessário para um melhor desempenho
e, ainda, a recompensa não se origina do erário público, mas, sim, é paga pela parte perdedora,
o que normaliza, no discurso, o ‘efeito de preço’.
À recompensa extrínseca, como no caso do ‘efeito de preço’, também não se
aplicam aqui os limites sociais e morais expostos por Lee e Whitford (2007), Miller e Whitford
(2007) e Bellé (2015), visto que os valores do incentivo extrínseco são oriundos dos pagamentos
de sucumbência efetuados judicialmente pelos entes de natureza privada, pessoas física e
jurídicas, que litigaram contra a União, e perderam a causa judicial.
A ausência, no contexto analisado, de indicadores de desempenho na unidade de
análise mais apropriada, o indivíduo e seu desempenho enquanto advogado público, garante,
na percepção identificada nos discursos analisados, um ambiente de regulação não hierárquico,
de controle institucional, mas um ambiente organizacional em que os próprios colegas
percebem e controlam e incentivam o desempenho entre si mesmos.
Isso implica deixar anotado que a recompensa extrínseca, traduzida nos honorários
advocatícios de sucumbência, ajuda sob a perspectiva de melhoria tanto da motivação (aumento
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da satisfação no trabalho, do comprometimento, melhora no comportamento) quanto do
desempenho individual, e que, mesmo sendo mensal e individualizada, não há indicadores
objetivos diretos relacionando essa 1 (uma) variável especifica ao desempenho individual e
organizacional obtido, o que, vale também registrar, mostrou-se algo positivo, como
identificado no discurso dos interlocutores.
Não foi constatada a necessidade de adotar, em prol da eficácia e do desempenho
da organização pública, um regime de pagamento monetário ‘secreto’, como conjecturou Bellé
(2015), pelo fato de que a recompensa, no modelo ali implantado, é considerada pelos próprios
beneficiários como um incentivo monetário ‘normal’ para o seu exercício profissional, seja ele
público ou privado, para a execução de um melhor trabalho, ‘uma melhor petição’, para
melhorar e desempenhar bem um processo em prol do cliente, que, no caso, é a União. Normal,
mas, ainda assim, um incentivo bastante motivador, na percepção dos sujeitos, que nada relatam
quanto a um possível efeito negativo (crowding-out) de imagem, frente ao ‘julgamento’ social.
A partir deste estudo, percebe-se talvez um nicho mais específico, no setor público,
no qual na percepção da recompensa financeira extrínseca, e na motivação intrínseca advinda
com ela, não ocorre, de fato, um problema de crowding-out (reforço negativo); pelo contrário.
Isso indica a possibilidade das estratégias públicas de melhoria do desempenho
individual passem a ser orientadas ao uso de recompensas monetárias extrínsecas que sejam
planejadas como ‘prêmios’ financeiros, mas de reconhecimento público atinentes ou à
competência ou àquela exata expertise do servidor público premiado. E elas que deveriam ser
recompensas não diretamente condicionadas (‘noncontingents’).
Também ainda nesse tema, considerando que o formato do pagamento por
desempenho naquela instituição pública afasta o problema do ‘efeito de preço’ teorizado em
Weibel et al. (2010), e, ainda, as evidências no sentido positivo do ‘crowding-in’ de imagem e
de motivação intrínseca advindos da recompensa extrínseca monetária não condicionada
(‘noncontingent’), é possível propor, no que se refere aos processos de recuperação e defesa
dos créditos privados oriundos do FGTS, a adoção de um esquema similar com recursos
próprios daquele Fundo Garantidor para ser aplicado exclusivamente nos casos atinentes a esses
créditos privados, extensível ou até mesmo exclusivo aos demais servidores, não especialistas,
incumbidos que são das tarefas rotineiras dentro da PGFN, que podem ser muito beneficiados,
sob uma perspectiva motivacional, por tal forma de recompensa extrínseca (Deci, 1972; Frey,
1997; Frey e Jegen, 2001).
Pelo discurso analisado, tal mecanismo aumentaria, pois aumentou, no caso dos
procuradores beneficiários dos honorários de sucumbência, um mecanismo desses poderia
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aumentar consideravelmente o comprometimento, a atitude e o comportamento dos demais
servidores públicos da instituição – além do que seria atinente ao referencial teórico, conforme
Kim (2005), e poderia servir de campo para mais pesquisas.
Um terceiro achado conclusivo importante é que uma recompensa extrínseca
monetária tem possibilidade de funcionar no setor público, de ter efeito de crowding-in na alta
motivação intrínseca e no desempenho individual em esquemas de alta performance, se esse
mecanismo for natural, se for inerente ao trabalho, à área de atuação, à função do agente
público, se puder ser planejado de forma a ser considerado um reconhecimento público direto
às competências do servidor, não condicionado ao desempenho individual, de modo a torná-la
de cunho figurativamente simbólico.

5.1 Limitações do estudo

Uma possível limitação para maior alcance das interpretações e análises
apresentadas nesta pesquisa refere-se ao fato que foram realizadas poucas interlocuções que
pudessem melhor caracterizar discursos mais regionalizados: um maior representação dos
entrevistados, por região judicial, ou pelo menos por estado federativo, por exemplo, mesmo
que numericamente pequena, mas com maior amplitude, poderia compor um quadro analítico
do discurso que melhor e mais apropriadamente correspondesse à realidade do serviço público
brasileiro, no que se refere à adoção de mecanismos de recompensa monetários extrínsecos.
Uma pesquisa mais vasta, numericamente falando, e com mais tempo, poderia
trazer mais discursos, tão relevantes ou mais quanto os analisados, sobre a percepção do que
significa, para os servidores públicos, em termos motivacionais, a implantação de uma
recompensa extrínseca monetária em uma dada instituição pública.
Ressalta-se, também, uma limitação constatada nesta pesquisa quanto à aspecto
prático das atividades mais específicas desempenhadas pelos interlocutores: 2 (dois)
apresentaram-se como gestores e os outros 2 (dois) declararam-se consultor e defensor da
Fazenda Pública.
Nenhuma dessas categorias, infelizmente, representa atores efetivos do processo
finalístico da instituição, de recuperação dos assim denominados créditos (privados ou
públicos) inscritos na Dívida Ativa da União (DAU), muito embora os entrevistados
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demonstram ter conhecimento válido sobre o processo de recuperação de créditos e
apresentaram coerentemente bem o discurso da carreira de procuradores da Fazenda Nacional.
Os créditos públicos inscritos em DAU representam, na variação de seu montante
de recuperação, antes e depois da implementação da recompensa por desempenho na PGFN,
um maior (melhor) ou um menor (pior) desempenho institucional na principal atividade da
Procuradoria, e teria sido interessante ter realizado entrevistas com esses atores diretamente
inseridos na atividade de recuperação dos créditos.
Em tese, deveriam ser esses o alvo principal de uma política baseada no pagamento
de recompensa por uma maior performance, coisa que não ocorre n contexto observado, visto
que o pagamento da recompensa é distribuído a todos os procuradores independentemente da
sua área de atuação, fato que, em realidade, é uma das causas do sucesso da estratégia
motivacional existente na instituição analisada.
Essa foi uma limitação encontrada nesta pesquisa, concernente ao próprio contexto,
o fato de que todos os procuradores, independentemente de sua atuação, recebem de forma
igualitária os percentuais referentes aos honorários de sucumbência.
Isso, contudo, não reduziu a importância da pesquisa, em si, que tem efetivamente
a sua validade.
Porém, deve-se registrar, enfraqueceu em certa medida a análise sobre a relação
direta entre o incentivo remuneratório extra e o impacto efetivo no desempenho individual, ou,
ainda, para os fins discutidos, a percepção individual de que o efeito da recompensa de fato
é relacionável e é fundamento da melhoria de desempenho institucional ocorrida, embora
tais efeitos não tenham sido concretamente – ou quantitativamente – evidenciados.
Realmente, nas organizações do setor público, o estudo das intricadas percepções
individuais quanto ao efeito da recompensa tanto no desempenho individual quanto no
institucional é válido, conforme defendem Andersen et. al. (2016).
Entretanto, o fato é que não há evidência empírica quantitativa efetivamente
disponível na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) na unidade de análise
necessária para a condução de uma pesquisa quantitativa: indicadores e dados do desempenho
individual do procurador da Fazenda Nacional registrados no perídio anterior e posterior à
implantação do mecanismo de recompensa extrínseco que foi aqui estudado.
Tal limitação, no entanto, foi o que orientou uma metodologia qualitativa, inclusive
como já previa Herzberg (1979), quando tratou de sua teoria dos dois fatores, o que indicou ser
esse um bom método a ser empregado para responder as perguntas que se apresentaram.
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5.2 Pesquisas futuras

Não há como descartar os efeitos de outros elementos organizacionais no
desempenho da instituição analisada, contudo, é muito evidente o sucesso da estratégia
organizacional, de promover a implantação do esquema de incentivo monetário não
condicionado desse tipo, baseado no instrumento do honorário de sucumbência definido nos
estatutos da Ordem dos Advogados do Brasil.
Uma pesquisa futura poderia se debruçar sobre essa questão de formalizar os
indicadores mais adequados para cada situação ou competência especifica, como recuperação
de crédito público ou de crédito privado, em estratos administrativos e em estratos consultivos,
embora o modelo não condicionado ao desempenho individual tenha se provado muito eficiente
e afaste os efeitos deletérios de crowding-out da motivação intrínseca, conforme evidenciado.
Há que se frisar o extremo cuidado com que uma proposição dessa deve ser
estudada, pois implica, também, em analisar a questão de como mensurar a capacidade, a
competência e o desempenho individuais diante do imprevisto, e a engenhosidade das pessoas
nessas situações, e relacioná-los a um pagamento por performance, que nesse caso, seria
quantificável, mensurável e notadamente condicionado, com todas as implicações teóricas,
possivelmente negativas, que tal esquema implica.
É claro, o desempenho é sempre próprio da instituição (Andersen et al., 2016) e por
isso também os critérios, indicadores e o modelo de sua aferição o devem ser, assim como a
modelagem e o planejamento de tal esquema de avaliação e controle.
É bem possível, portanto, pesquisar formas de pagamento por performance em cada
setor ou área de atuação pública, para encontrar o melhor modelo de implementar uma
motivação extrínseca monetária, inicialmente ‘noncontingent’.
Cabe também uma pesquisa futura, um estudo sobre as variáveis e critérios de
desempenho na unidade de análise adequada, e a elaboração de um modelo, matemático ou
computacional, ou um framework teórico-conceitual mais consolidado, que possa inferir a
relação correta, mais objetiva, sobre a questão de motivação, recompensa e desempenho, para
implementar estratégia que mais efetivamente possa evidenciar a performance de uma
organização pública, de modo geral, ou, mais especialmente, no caso da PGFN, identificar
elementos que possam influir nas estratégias organizacionais para melhoria do processo de
recuperação dos créditos públicos ou privados inscritos ou a serem inscritos na Dívida Ativa.
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Por fim, ao procurar ampliar a revisão de literatura sobre necessidade, satisfação e
motivação, uma última recomendação de pesquisa futura seria aprofundar conceitualmente o
entendimento sobre o papel do reconhecimento não financeiro, mas simbólico, de uma
recompensa extrínseca na performance individual e institucional nas instituições do setor
público de um país.

5.3 Considerações finais: um possível alinhamento discursivo

Os achados indicam um forte discurso no sentido de que a recompensa extrínseca
está associada à valorização e à autoestima, à autodeterminação do indivíduo em equidade com
seus pares, elementos importantes para a satisfação pessoal, o que os liga ao fato de que a
satisfação pessoal, e com o trabalho, é importante componente para a motivação intrínseca do
indivíduo, mesmo quando fortalecida por um fator extrínseco monetário.
O mecanismo de recompensa extrínseca, pelo que foi evidenciado, parece ter
servido como conforto financeiro adicional, principalmente como um reforço da satisfação
higiênica individual, mas também como motivação e elemento de reconhecimento da atuação
profissional dos sujeitos, correspondendo, em uma primeira constatação, à contraposição social
direta às forças do empreendimento profissional, de natureza privada, no contexto da
Administração Pública.
Corresponde também a uma reafirmação do empoderamento, por um servidor, o
advogado público, das suas convicções, da sua motivação, autoaceitação e autodeterminação
profissionais equivalentes, em termos sociais e culturais, aos demais profissionais da área
jurídica da sociedade brasileira
Alta motivação intrínseca e a imagem pública desejada não são afetadas pela
recompensa extrínseca, devido às próprias características da carreira, do perfil profissional e do
tipo de incentivo implementado, não condicionado e aderente à área: não há que se falar em
efeito de crowding-out de exclusão de imagem.
No caso, não há indícios de abalo na imagem dos indivíduos, e nem em seu
desempenho, pois os indivíduos no contexto enxergam que não estão onerando a Administração
e que o que é pago e recebido pelo seu desempenho extra é justo, pois há a previsão legal, está
normalizado e é referente ao desempenho individual, não mensurável diretamente, mas que,
ainda assim, é refletido no desempenho institucional, na percepção dos mesmos.
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O honorário de sucumbência, então, não é reconhecido pelo indivíduo como uma
recompensa, mas, sim como remuneração ‘natural’, justificada pelo exercício da profissão.
Portanto, não há que se falar em uma ‘dessatisfação’, ou uma ‘desmotivação’, um
efeito de crowding-out na motivação intrínseca, pois o valor não é considerado uma recompensa
extrínseca, um extra, que possa ser percebido como um ‘controle’, uma regulação do indivíduo,
muito menos como algo condicionado ao desempenho; é simplesmente uma questão de
reconhecimento de sua competência e habilidades profissionais inerentes à sua função pública
dentro do processo de garantia de justiça na sociedade.
O mecanismo de recompensa implantado é a visibilidade e o reconhecimento
de que ‘são tão bons quanto’, e, em verdade, equivale a uma medalha, simbolicamente
falando. A recompensa extrínseca não tem valor remuneratório, em si, mas tem o papel de
reconhecimento não financeiro com grande valor simbólico para o indivíduo.
Será possível estabelecer um tipo híbrido de recompensa, monetária e simbólica ao
mesmo tempo, em outros setores públicos, diferentes deste analisado?
A chave do ganho no desempenho motivado extrinsecamente é que, para o
advogado público estudado, a recompensa extrínseca é considerada como algo natural, que
pertence naturalmente a sua carreira; ela está e é diretamente ligada, pelo agente, ao respectivo
desempenho.
Na concepção de um advogado, é essa a forma que ele deve ser remunerado, essa é
a forma justa de remuneração, que deve ser perseguida, pois é a que motiva o profissional a
desempenhar mais e melhor.
Por isso, não há crowding-out nesse contexto, não há e não haverá, ademais que
reforça a imagem do profissional perante seus pares e assemelhados.
Analítica e tecnicamente falando, é um verdadeiro crowding-in de imagem, que não
pode ser retirado ou afastado do indivíduo, pois ele o considera justo e inteiramente seu, caso
ele o faça por merecer, desempenhando o seu muito mais e o seu melhor.
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA AS INTERLOCUÇÕES
Data
Hora
Nº
Epíteto (Pseudônimo)
a.) Você concede esta entrevista de livre e espontânea vontade?
b.) Você está ciente de que sua entrevista será utilizada apenas como material de pesquisa acadêmica?
c.) Esta entrevista terá caráter anônimo. Você gostaria de declarar mais alguma ressalva?
0. Como a sua história de vida te levou à área de Direito? Explicar a técnica e que deve falar a idade e
naturalidade.

1. Como e por que foi que você veio a se tornar um procurador da Fazenda Nacional?

2. Como você resume a sua biografia profissional até o presente momento?

3. Pagamento por performance (ou desempenho): explique em suas palavras o que você entende sobre isso.

4. Como você acha que surgiu a questão do pagamento por performance na PGFN?

5. Explique com suas palavras o funcionamento do pagamento por performance na PGFN.

6. Como você acredita que o pagamento por performance instituído na PGFN impacta no seu desempenho
pessoal?

7. De que forma você acredita que o pagamento por performance instituído na PGFN impacta no
desempenho da PGFN como um todo?

8. Como você argumentaria contra o pagamento por performance instituído na PGFN?

9. Como você defenderia o pagamento por performance instituído na PGFN?

10. Você tem ideia de quanto foi a melhoria do desempenho institucional com a implantação do pagamento
por performance?
- Anotação: numérico?

11. Se não fosse o pagamento por performance, o que você diria, na sua percepção, que seja a causa da
melhoria da performance institucional?
- Melhor inteligência fiscal? Rating; monitoramento patrimonial.
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- Melhores mecanismos de cobrança? Convênios (SERASA), bloqueio de bens, responsabilização adm.
de devedores.
- Melhores processos de trabalho? RDCC, ajuizamento seletivo, controle da prescrição, regularização,
protesto extrajudicial, aprimoramentos da cobrança adm. e da cobrança judicial.

13. O que você enxerga de desfavorável na instituição que o pagamento por performance ajuda a superar?
- Ex.: uma possível falta de estrutura.
- Ex.: uma possível falta de incentivo profissional.

14. Como e por que você acha que o pagamento por performance é uma boa prática?

15. No que o pagamento por performance beneficia a instituição, ou a carreira de procurador da Fazenda
Nacional?
- O que você acha que o pagamento por performance provoca na instituição?
- Inovação?

16. Você acredita em uma política de pessoal que seja baseada no pagamento por performance?
- É eficiente?
- Tem valor estratégico?
- O pagamento por performance é motivador?
- Proporciona o reconhecimento profissional desejado?
- É suficientemente forte para mantê-lo no serviço público, invés de levá-lo ao setor privado?

17. O pagamento por performance na PGFN proporciona o valor remuneratório em resposta ao aumento da
efetividade e eficácia do servidor público?

18. Você se sente responsável pelo seu nível de performance devido ao fato de receber por isso?

Teoria da expectativa: remuneração variável e condicionada ao desempenho para motivar psicologicamente
o indivíduo.
Teoria econômica do agente-principal: como o principal não consegue monitorar o esforço do agente,
substitui-se o controle direto pela remuneração como fator de motivação do indivíduo.
Teoria de definição de metas: apenas metas bem estabelecidas geram incentivo e motivação no indivíduo.

Dados de controle: Sexo? Idade? Início na PGFN? Naturalidade? Região Judicial? Área de atuação na PGFN?
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APÊNDICE B – TRANSCRIÇÕES DAS INTERLOCUÇÕES

1 TRANSCRIÇÃO Nº 1

Entrevistado Nº 1 – (E): MINEIRO – 09/12/2019
“A data de hoje é dia 09/12/2019. A hora é 13h21. Eu queria que você se
identificasse com um pseudônimo, pois é, anônimo, como você gostaria de ser reportado.”
E.: Mineiro.
“Pronto. Vou conferir se está gravando. Pronto. Algumas perguntas de praxe:”
a.) “Você concede esta entrevista de livre e espontânea vontade?”
E: Sim, sim.
b.) “Você está ciente de que sua entrevista será utilizada apenas como material de
pesquisa acadêmica?”
E: Estou sim.
c.) “Esta entrevista terá caráter anônimo. Você gostaria de declarar mais alguma
ressalva?”
E: Não, não, tá tudo certo.
“Pronto. Como eu falei... é uma história de vida, então a minha primeira
pergunta, mais pra deixar você livremente falando, Mineiro: Como a sua história de vida te
levou à área de Direito? Como você chegou neste ponto da sua vida.”
E: É, assim, foi até interessante, porque o segundo grau eu concluí numa escola
técnica, em agropecuária. E a ideia era seguir, né? Ou veterinária, agronomia, alguma coisa
do... da área. Só que eu tinha um amigo que a gente jogava futebol juntos e ele... ele fazia direito
e já era servidor do Judiciário... e ele era, o quê? É, né? Uns 10 anos mais velho, então ele....
reuniu a garotada quando abriu um concurso para Justiça Federal de São Paulo... E falou assim:
“Olha, eu vou dar aula para vocês, que o concurso é bom, paga bem, aí é uma chance que vocês
têm de poder né galgar postos na vida”. E aí fomos mais ou menos 10 colegas, né, do futebol e
a gente começou a estudar para esse concurso. E no final... Só eu passei, né... nesse concurso...
acabei ficando na prova de datilografia...! Né? Mas eu tinha passado na prova de direito. E aí,
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nesse meio tempo, eu tinha prestado veterinária, já tinha concluído o segundo grau e tinha
passado na Fuvest primeira fase e não tinha conseguido passar na segunda fase. Ia ter a prova
de novo, mas meu pai falou que não tinha dinheiro para pagar né para poder fazer a prova né
do vestibular como eu tinha passado no... no... tinha dado certo, a questão do estudo de direito
para fins de concurso. Foi aonde eu achei assim foi bem assim algo bem prático, né? Acho que
esse negócio aqui é um bom caminho, hum... foi onde eu ao invés de prestar veterinária, resolvi
prestar pra direito... já sempre focando concursos, né. Então, não foi um negócio, assim, que eu
falava que ia ser quando era criança, não. [Risos]
“Como e por que foi que você veio a se tornar um procurador da Fazenda
Nacional?”
E: Exato. É... depois de... né? passei em outros concursos né? Me tornei servidor da
Justiça Federal... depois do Supremo e... mas mesmo assim, continuava estudando para outros
concursos, né? A ideia, a ideia mesmo assim que eu perseguia era magistratura federal. E aí
eu... bom... os editais que estudava eram esses né? Só que com tempo eu e o trabalho... para era
um lugar assim meio complicado de trabalhar... porque o clima de trabalho muda conforme a
relação dos ministros, né? E na época o ministro com quem eu trabalhava, [nome de um ministro
do STF], e digamos assim que a questão do mensalão... elevou a temperatura do tribunal, e isso
era sentido dentro dos gabinetes. E aí eu falei assim, eu pensei: “eu vou sair desse tribunal, vou
fazer outra coisa”. E... aí eu parei de prestar só magistratura e passei a prestar os concursos da
AGU, né? ... foram de... de... procurador federal e esse de procurador da Fazenda né... a ideia
inicialmente era só “pingar”, continuar estudando e continuar prestando pra magistratura... só
que quando eu comecei a trabalhar na procuradoria, eu gostei muito do trabalho, gostei muito
da instituição e foi como se essa vontade de magistratura fosse tirada com a mão, assim... depois
de um, dois meses que eu ‘tava’ no órgão, eu já... não, não queria nem saber de outro concurso.
Achei que era, a minha casa era aquela mesma.
“E como que você resume, ou resumiria, a sua vida profissional até o presente
momento? Um resumo que você poderia fazer...”
E: É, né... Eu acho que dentro do... somente assim... eu fui galgando postos, né de..
de... técnico para analista, de analista para procurador... E dentro da Procuradoria, já tô na
última categoria, então consegui né, avançar rapidamente entre as categorias ...e também né, eu
sou... na cidade de [nome de uma cidade no Brasil], então a gente não tem muitos cargos, nem
muitos setores diferentes. E aí... o único cargo de chefia que tem lá é realmente o procuradorseccional... que é o cargo que eu ocupo lá né, a função que ocupo. Então acho que foi, foi bem
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foi bem, já... eu fui eleito uma vez conselheiro representante da carreira no conselho superior
da AGU. Então acho que teve bom tá indo bem...
“O que é o conselheiro da carreira na AGU?”
E: O conselho superior é um conselho que é ligado ao Advogado-Geral e ele serve
tanto para... como órgão de consulta, né? Em qualquer tema que o Advogado-Geral entender
que precisa de um auxílio, quanto em alguns temas específicos... principalmente, remoção e
promoção. Então, regula né? Tem as portarias, resoluções, a respeito dos concursos, concurso
de ingresso, de promoção e de remoção, né, que são, digamos assim, que são geridos por esse
conselho.
“Agora, uma palavra, uma expressão ‘pagamento por performance’, ou
‘pagamento por desempenho’. Explique em suas palavras o que você entende sobre isso.”
É: É... A gente, eu particularmente entendo que, que o pagamento tem que variar
conforme a produtividade, né? Conforme o que você faz, o retorno que você dá para o órgão
pode fazer com que a sua remuneração varie, né?
“Como você acha que surgiu a questão do pagamento por performance na
PGFN”
E: Bom... Na administração pública de modo geral a gente ouve até questões que
chegaram ao Supremo, né? De gratificações que teriam como alvo justamente a performance
do servidores. E então, assim, o tema eu já conheço de outras de outros carnavais. Mas, eu
sempre vi que a coisa não era feita para funcionar... no final das contas, conseguia-se na justiça
que todo mundo recebesse a mesma coisa e também que você paga pros aposentados, então, é
sempre um tema... Eu acho que o serviço público nunca conseguiu uma fórmula para realmente
aplicar um pagamento por desempenho. A gente entende que talvez uma exceção, não sei se
completa essa regra, teria sido os honorários, né? Porque os honorários, eles acabam variando
conforme a performance de todos os procuradores. Acho que... a limitação do exemplo seria
porque não é uma performance individual... Então, não mede exatamente o que a pessoa faz,
ele mede o grupo todo. Então, nesse ponto, eu acho que os honorários podiam ter algum tipo
de vinculação, alguma parcela que fosse vinculado ao desempenho mais pessoal, mesmo.
“Entendo que você já tem adiantado [a questão], mas se você quiser
complementar ou reforçar... seria: Explique, com suas palavras, o funcionamento o
pagamento por performance na PGFN...”
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E: O que a gente ouve falar dos colegas mais antigos, é que até a década de 90 tinha
uma gratificação que era baseada nas parcelas, uma parcela específica da Dívida que chama
encargo, né, que é um percentual que adicionado à dívida principal, que é muito parecido com
os honorários, né? Que também capta essa parcela. Então, não é assim uma novidade completa,
né esse pagamento por desempenho na Procuradoria... na época, acho que o governo Fernando
Henrique preferiu acabar com essa parcela e incorporar aos encargos, ao tesouro, ao caixa único
do Tesouro... agora, essa nova tentativa, né, de premiar o desempenho através dos honorários,
porque a gente entende que o procurador também é advogado, então o estatuto da OAB se
aplicaria a nós, inclusive nessa parte, que é o direito a receber a sucumbência, que é a verba
destinada ao pagamento do advogado numa causa judicial. Então hoje a gente recebe essa
parcela.
“Essas duas próximas [questões], elas estão interligadas, talvez você responda
uma relacionando à outra: [1] Como você acredita que o pagamento por performance
instituído na PGFN impacta no seu desempenho pessoal. Já a outra é: De que forma você
acredita que o pagamento por performance instituído na PGFN impacta no desempenho da
PGFN como um todo?”
E: É interessante porque como eu já tinha essa crítica, né, a não ter nos honorários
uma parcela que identificasse mais especificamente o desempenho individual ou mesmo
porções menores, unidades, departamentos, eu achei que ao ser um negócio difuso que as
pessoas não sentiriam uma espécie de responsabilidade pelo aumento da arrecadação, que
redundariam no aumento dos honorários, né? Só que o que a gente vê, em termos de instituição,
é que a arrecadação subiu bastante, subiu, desde a instalação dos honorários, subiu. Subiu
muito. Então, isso leva a crer, né? Que, de modo geral, os procuradores, os advogados públicos,
de modo geral, entenderam que se querem ganhar mais, tem que ter um trabalho de mais
qualidade. Individualmente, a gente conversando com um colega ou outro, você vê que, às vezes
a pessoa fala o seguinte, às vezes, por exemplo, tá executando um contribuinte, ele resolve
pagar dívida, parcelar. E aí a pessoa fica satisfeita orgulhosa, dizendo que ajudou a arrecadar
honorários com aquele trabalho específico dele, ele se sente parte integrante desse esforço para
arrecadar mais. Então, essa é uma parte que eu sempre acho interessante, quando um colega
vem comentar né. Recentemente a gente teve um depósito, de um contribuinte, de um milhão e
meio, né? E aí o pessoal comentou bastante disse assim: “Olha, já estamos pagando os nossos
honorários, porque o trabalho está sendo bem feito”. Então, eu acho que realmente agregou, foi
um negócio que ajudou.
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“Daí, uma correlação entre o desempenho da instituição como um todo...”
E: Isso, é, pelos dados a gente vê que a arrecadação aumento, então isso quer dizer
que como não ter nenhuma outra variação nesses dois anos além dos honorários, né? Porque
teve também um “parcelamento”, mas isso aí, nos dados que eu tiver acesso e foi isolado, né?
Fator ficou restrito ao começo de 2017, mas esse ano por exemplo a arrecadação já subiu
bastante e a única diferença foram os honorários, não teve concurso, não teve nenhuma
alteração significativa na estrutura de administrativa do órgão. Então, isso me leva a crer que
de um modo geral todo mundo entendeu que precisava ter uma performance melhor, né, pra
poder também ter fazer jus aos honorários, né?
“Nas próximas duas, você pode também juntar ou se você preferir em termos de
argumentação pode responder separado: Como você argumentaria contra pagamento por
performance instituído na PGFN? Por outro lado, como você defenderia, com que palavras,
o pagamento por performance instituído na PGFN?”
E: É, para ser contra, argumentos contrários, a gente tem: primeiro, que o
procurador não trabalha sozinho, tem uma equipe, tem servidores, tem que servidores, que são
trabalhadores pela CLT que trabalham com a gente, e que também impactam né, e às vezes
duma forma, de modo geral, principalmente nas cidades pequenas, impacta de uma forma bem,
bem, bem sentida, você consegue ver que, quando você tem servidores ali comprometidos, você
consegue desempenhar sua função melhor, né, então contrário aos honorários, pelo menos do
jeito que eles são estabelecidos, hoje, era que eles não deveriam ser só remuneração do
procurador, deveria impactar também nos vencimentos, no salário do servidores, né, que
também estão nesse esforço coletivo para melhorar a arrecadação da União. Outras críticas que
a gente poderia traçar, por exemplo, é o fato de que na constituição, o salário vamos dizer assim
do procurador é chamado “subsídio”, a ideia do subsídio é que seja uma parcela única, né?
Então ao agregar um honorário, você está tirando a característica principal do subsídio essa é
uma crítica também que é feita, né? Outra crítica que pode ser feita é que o encargo legal esse
acréscimo, né, ao valor da dívida, ele seria... não seria honorários, né? E já teve outras épocas
em que a justiça não entendia o encargo legal como honorários, mas, mas, isso é uma decisão
que pelo menos na justiça ficou pacífico que, que, são 20%, 10% disso, pelo menos, seria...
porque deixa de condenar em honorários, ao final, na execução, justamente porque se entende
que parte do encargo vem da, seria retribuição com essa característica de honorários. Mas pra
quem não vê essa diferença, entende que a gente está na verdade, a nossa gratificação, né, o
nosso pagamento adicional tá sendo feito com verba que teoricamente, seria da União, então a
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correntes também nesse sentido. Então, são as principais, né? Ah, pra alguns procuradores,
principalmente os que tem cargos em comissão altos, né, os coordenadores, adjuntos e tudo
mais, acaba que adicionando o valor dos honorários, o subsídio fica acima do teto, então a outra
crítica, inclusive o presidente da Câmara tem feito esse tipo de crítica, de que para efeito de teto
os honorários deveriam ser considerados parcela pública, né? Apesar de a gente considerar que
os honorários são uma parcela privada, né? Não é... isso não seria do Caixa da União. Isso é
uma parcela, é uma condenação, quem paga é o contribuinte, sai do bolso do contribuinte, não
sai da União, mas mesmo assim há quem entenda que, que essa parcela, ainda que considerada
verba privada, deveria, sim, pra efeito de teto, ser considerada no total da remuneração. Essa é
uma das críticas que a gente ouve. Ela não se aplica a todo mundo porque nem todos, né, chegam
no teto principalmente os que não tem função comissionada ou tem uma função comissionada
mais baixa, mas a gente consegue ouvir.
A favor dos honorários, tem a própria questão do aumento da arrecadação, que foi
expressivo, né? Então falando aí entorno de 10 bilhões, né, a mais esse ano passado [2018] já
tinha um aumento expressivo, só que como tinha os efeitos do parcelamento ainda no começo
do ano, então é um dado que a gente não usou tanto para justificar os honorários, agora 2018,
realmente, o aumento da arrecadação a gente atribui, grande parte, pelo menos em grande parte,
aos honorários. A saída de procurador principalmente os novos, que chegam, passam no
concurso, o meu concurso por exemplo chegou a sair 40% dos que entraram saíram de novo, e
porquê? Por causa da diferença entre o subsídio do procurador com o subsídio de outras
carreiras com magistratura, Procuradoria da República... e depois de instalado esse sistema com
honorários a gente praticamente não vê nenhum procurador saindo, é raro, pelo contrário, a
gente já teve caso de procurador voltando, tinha saído para a magistratura, e tal, e tá voltando.
Então, eu acho que é um outro impacto positivo dos honorários, que é essa questão de segurar
a mão de obra, né? Porque era complicado você o procurador, acho que de uma forma geral na
Procuradoria, seja servidor ou procurador, leva um, dois anos para saber né, se inteirar dos
sistemas, dos documentos, né? É muita coisa para aprender e aí o procurador... que é um
problema que tem também com os ATAS (Analista Técnico Administrativos] ... aí na hora que
tu pegou o jeito da coisa, aí sai, eu acho que isso era um prejuízo adicional que a instituição
tinha, porque aí o custo né, de treinar o pessoal acaba sendo jogado fora, né? Porque ele ia para
outra carreira e, principalmente, às vezes, não aproveitaria aquele conhecimento lá, né? Que é
uma coisa mais específica.
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“Muito bem. Você já comentou algo, mas para reforçar: você tem ideia de quanto
foi a melhoria do desempenho funcional com a implantação do pagamento por
performance?”
E: Isso. O que se verificou foi... É lógico que você tem que pensar que teve algumas
melhorias na Dívida que foi a classificação da Dívida, isso pode... Foi a instalação de um regime
diferenciado de execução, só que outras iniciativas parecidas, no passado, já tinham sido
tomadas sem que desse tanto efeito, né, no passado, por exemplo, teve o estabelecimento de
uma valor mínimo para execução, que foi incialmente de cinco, depois passou para dez, hoje
está 20 mil e isso também aliviou a carga dos procuradores, da Procuradoria de um modo geral,
e não teve esse impacto todo... então, eu também, eu pelo mesmo, atribuo, apesar desses outros
mecanismos que têm facilitado, mas a maior parte mesmo da arrecadação é... além da motivação
adicional do procurador, em arrecadar, em realmente levar a sério o seu trabalho, é o fato de
que os procuradores não estão saindo, então a equipe adquire uma maturidade que hoje está se
refletindo, né? Porque antes era assim, aí, a pessoa na hora que tava realmente por dentro dos
sistemas, da forma de trabalhar, aí saia, chegava um outro procurador novo, não sabia nada
ainda da forma com que a Procuradoria trabalha e eu sempre atribui esse fluxo né a uma perda
de desempenho do órgão, porque aí, além da pessoa chegar e não saber... também tem, assim,
ela ocupa o tempo de um outro mais experiente, ela manda, por exemplo, decisões para os
servidores que tem nada a ver, não é possível cumprir, ele não conhece o sistema, aí o servidor
perde tempo para decifrar o quê que o procurador quer... Às vezes tem que ir atrás procurador
para perguntar... eu acho que essa sistemática tornava o trabalho um pouco mais lento... Uma
vez que tá todo mundo afinado, sabendo trabalhar, o ganho em termos de produtividade é muito
expressivo.
“Acho que você é excelente entrevistado, viu? [Risos do interlocutor] Eu acho
que essa aqui podia ser até uma simples listagem porque veja: se não fosse o pagamento por
performance o que você diria, na sua percepção, que seja a causa dessa melhoria de
performance funcional que você relatou?”
E: Sim, acho que se a gente tirasse os honorários, né, desses últimos dois anos, eu
entendo pelo menos que a gente ainda sentiria o impacto positivo do regime diferenciado, né,
de cobrança do crédito tributário e... agora mais recentemente essa estrutura de Classificação
da Dívida, né, que permite que a depender da classificação você possa ter um trabalho
diferenciado, aí assim você acaba focando mais naquelas dívidas que tem mais
recuperabilidade, então acho que teria, sim, um acréscimo, né? Eu só não sei precisar, né? Qual
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parcela, né? Quanto cada um reflete no resultado final, mas realmente... E tem isso também é...
acaba que a manutenção do procurador, né, que é que como eu tava falando procurador, mas de
modo geral, da equipe. ... Eu lembro quando eu tava començando na carreira, tinha uma
procurada chamada “Antonia” [Nome substituído] que tava ajudando muito a organizar a
dívida, a estabelecer uma forma melhor de trabalho. De repente, ela passou num concurso para
advogado do Senado e foi embora. E aquilo... até que outra pessoa assumiu, tomou pé da
situação e começou a imprimir sua marca e seu jeito de trabalhar foi muito tempo... então acho
que também tem muito, né, tem um impacto indireto dos honorários na manutenção da mão de
obra, mas ainda assim se a gente excluir completamente os honorários, eu acho que ainda teria
[melhoria de desempenho institucional]... ainda que o pessoal tivesse saindo, né? Eu acho que
ainda tem arrecadação teria melhorado. Só não sei precisar em qual proporção.
“Tentarei ver isso aí também, tá? [Risos do entrevistado] Aí, como você tá
entrevistando muito bem, está performando muito bem... [Risos do entrevistado] Talvez só
uma delas, mas se você achar que tem uma outra que você enxerga, você pode citar...: O que
você enxerga de desfavorável na instituição, na estrutura, na instituição que o pagamento
por performance ajuda a superar. Eu verifiquei que você foi bastante, aí eu vou tentar, e se
quiser confirmar ou não, é a questão da saída, na manutenção do pessoal, então ‘o que você
enxerga de desfavorável na instituição que o pagamento por performance ajuda a superar?’
Que seria sua resposta, talvez, taxativa...?”
E: Isso, é... Eu acho o mais definitivo que eu vejo é a manutenção do pessoal... Eu
lembro que quando eu cheguei na carreira tomamos posse em Cuiabá umas 10 pessoas... eu era
o único que não tinha continuado a estudar, os demais estão estudando, com vistas a outros
concursos e a maioria de fato saiu... então esse fenômeno foi... a gente sentiu ele com muita
muito vigor, né? Porque realmente, hoje é difícil alguém que tá estudando para concurso para
outra carreira, geralmente está estudando para aprimorar seus conhecimentos, fazendo
mestrado, doutorado, mas ninguém fala em concurso mais... Então acho que talvez seja o
impacto mais positivo de todos na carreira foi essa segurar a turma, não deixar que a mão de
obra vá embora.

“Então, pelo o discurso que você vem apresentando, o [assim chamado]
pagamento por performance é uma boa prática. Como e por que você acha isso?”
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E: Isso, o pagamento por performance eu acho que é uma boa medida, por que ela
torna, pelo menos essa experiência que a gente tem visto, o procurador mais... se sentindo mais
responsável pelo resultado... Então, ele não fica mais, assim, como um espectador dos
acontecimentos e reclamando da vida: “Ah, eu recebo pouco porque o Procurador-Geral e a sua
equipe não força o Congresso a aumentar o subsídio...” Hoje não, hoje você sabe que quer
ganhar mais? Trabalhe mais...! E tem um... a gente tem sentido também... ainda tá fraco, mas
eu acho que crescer... é a vigilância de um colega em relação ao outro, né? Antes a gente...
sempre notou quem trabalha mais, quem trabalha melhor, de quem trabalha pior, mas agora isso
é uma coisa comentada e é sentido, pelo menos nas projeções descentralizadas, né, os dados
seccionais, estaduais, não há essa... certa... tolerância com algum colega que tem um trabalho
de menor qualidade... porque todo mundo sabe que no final das contas ele está recebendo um
honorário que não foi ele que produziu. Então, eu tenho visto que essa parte foi potencializada,
né, de todo mundo se sentir responsável e vigiar um ao outro, né?
“Então [...] Você acredita em uma política de pessoal que seja baseada no
pagamento por performance?”
E: Sim, sim. Inclusive, quando eu estava no conselho superior e o projeto estava em
elaboração, o dos honorários, eu defendia que parte fosse destinada aos servidores, como forma
também de trazê-los, né? Para essa responsabilidade maior, esse pertencimento, né? Porque aí
ele sabe que do trabalho dele tá redundando, parte do adicional, no salário dele... Só que foi
uma questão que foi vencida, né, e preferiu-se não trabalhar com isso... até para não perder a
característica de honorários, que havia uma dúvida sobre a legalidade, sobre até... as
características dos honorários do advogado que seriam... ou é verba dos advogados ou não é...
Então... Só que eu falava: “não, mas, o escritório de advogado, por exemplo, pode ter, né... é
privado... ele pode ter, um pagamento por performance e, digamos, que nenhum... que só tem
um advogado aqui, o resto da equipe não é formado em Direito... ainda assim você pode
estabelecer como forma de equipe de comprometer mais, né?” Às vezes, até manutenção do
pessoal, eu não via problema, né, mas, quem decidiu acabou que via um problema e a gente
acabou que não fez essa extensão, né? Que eu acho que poderia ter ajudado muito... tivesse sido
feito.
“Pagamento por performance beneficia a instituição ou a carreira do Procurador
da Fazenda Nacional, o indivíduo?”
E: Isso. Da forma que essa experiência tem... tem sido, né, 2 anos e alguma coisa
de experiência, ela impactou para os dois, tanto para a instituição quanto para a carreira. Então,
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não vejo ainda, assim, nada que, que extrapolasse, né, e fizesse, assim, criasse algum embaraço,
algum empecilho, ao rendimento dos Procuradores, né? Acho que acaba que os procuradores
remam juntos com a instituição.
“Mais duas: Então você diria que o pagamento por performance na PGFN de
fato proporciona um valor remuneratório em resposta ao aumento de eficácia. Você
identifica essa relação?”
E: Eu identifico, identifico... Algumas... por ser chefe da unidade você acaba
acompanhando o trabalho dos colegas de uma forma mais intensa do que se fosse apenas “mais
um na execução” ... E eu vejo que... que... Algumas... ... A característica do trabalho dos
procuradores mudou, porque antes se evitavam trabalhos mais difíceis, mais demorados, né,
principalmente de contribuintes que tinham uma forma de... que contratavam contadores que
poderiam fazer um planejamento tributário mais, digamos assim “mais ousado”, né, e... Depois
dos honorários os colegas não tem mais esse... digamos assim, esse... essa “preguiça”... de... de
trabalhar os mais difíceis... agora na verdade se procura, né, os mais difíceis que são os que,
uma vez que você os trabalhem bem, são os que trazem uma... uma arrecadação maior... isso a
gente consegue detectar. Por isso que eu falo que... Além de tudo, melhorou a qualidade do
trabalho do procurador, ainda que ele não passe mais tempo do que passava antes na
Procuradoria, a qualidade do trabalho aumentou.
“Então, existe uma relação ou você acha que o valor remuneratório devia ser
dobro ou triplo ou poderia até ser menos, a metade?”
E: Eu acho que... assim... Como no começo o valor era metade, né, do que é hoje...
menos da metade do que é hoje... eu acho que... que impactou da mesma forma, né, o resultado,
tanto o valor inicial quanto o valor atual... Eu falo assim, que as carreiras que estão patamares
parecidos, por exemplo: carreira de direito, né, aí tem juiz, promotor, defensor, procurador...
meio que se vigiam, né? Então, você olha a carreira do outro para saber sua carreira tá melhor,
tá pior, como é que tá... Uma vez que os honorários tenham trazido uma isonomia de... de...
de... salário, de subsídio, com as demais carreiras... Eu acho que o valor não mais altera... se
ganhar mais 1.000, mais 2.000... é lógico que a pessoa vai poder comprar mais, mas, não é isso
que eu acho que [era] um grande incômodo que a gente tinha, além de remuneração mais baixa,
era saber que outras carreiras recebiam bem melhor... E até por isso, né, atraiam parte dos
procuradores para aquelas instituições. Então... acho que o patamar que tá hoje é o patamar que
realmente se espera, né, do procurador, para receber, tanto é que as pessoas não saem mais...
Eu não sei se se aumentasse aí, se isso atrairia mais ou menos... Algumas vezes a gente [ouve]
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alguns comentários no sentido de não fazer concurso, mais, pra poder, à medida que os
procuradores vão saindo, né, os honorários teoricamente iriam subindo, né, pois que dividido
por menos procuradores. Eu acho que... Esquecem que saindo procurador, também tem menos
gente trabalhando... Mas, sim, há quem pense assim, que quer mais, quer cada vez mais, né? Eu
acho que existe uma relação entre as carreiras e também não dá para sair muito da realidade. Se
não, você acaba sendo alvo, né? Acho que... até acho que é no sentido lá do que o ministro
Guedes quer fazer, né? As carreiras tem que ter alguma compatibilidade salarial, né? Conforme
a responsabilidade, né? Então, não, não acho que tem que ganhar mais que tá ganhando, não.
“Por fim, talvez... se você não quiser nem precisa responder isso, porque agora
eu pergunto ao Mineiro. Você, Mineiro, você se sente responsável pelo seu nível de
performance devido ao fato de você receber mais por isso?”
E: Sim, eu inclusive, na equipe lá, eu falo muito isso, a arrecadação... nós tivemos
recentemente, né, de um milhão e meio... nós, né, a equipe toda brincou, né, “olha, nós
arrecadamos, né, nós pagamos o honorário que estão nos pagando”... Então, a gente... Eu,
particularmente, sempre que eu faço um trabalho mais qualidade, é como se eu sentisse assim
que esse aumento de qualidade seria necessário tendo em vista o aumento do subsídio, via
honorários. Então, eu particularmente senti essa responsabilidade maior. Eu sempre achei que
se você ganha, se você é valorizado pela instituição, você não pode ter o mesmo trabalho, você
tem que tentar, né, agregar, né, qualidade no seu trabalho, porque, senão, não faz sentido, né?
Por isso eu acho que realmente foi um negócio que funcionou, né? Uma política que funcionou.
“Muito bem. Você poderia declarar sua idade?”
E: Não, 45.
“Você... quando você entrou na instituição?”
E: 2008.
“Qual é a sua área de atuação, na seguinte classificação...: Você é da
judicialização, da consultoria, da administração/gestão ...”
E: Hoje eu estou na parte de gestão.
“E natural de...? Só o estado.”
E: Estado? Minas Gerais.
“E a sua região de atuação?”
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E: 2ª Região. [Respondido em off]
“Tudo bem, estou muito satisfeito, muito alegre com sua participação e vou
encerrar a entrevista às 13h58min.”
E: Obrigado pela oportunidade, espero que tenha ajudado na sua pesquisa.

2. TRANSCRIÇÃO Nº 2

Entrevistado Nº 2 – (E): FLAMENGUISTA – 09/12/2019
“Hoje é dia 09/12/2019. A hora é 17h08. Eu preciso que você, por ser uma
entrevista anônima, invente um apelido para você, aqui, agora, do nada, para que você se
sinta mais confortável, um nome aleatório mesmo, que [para] eu vou me referir a você.”
E.: Flamenguista.
“Pronto. Vou conferir se está gravando. Pronto. Algumas perguntas de praxe:”
a.) “Você concede esta entrevista de livre e espontânea vontade?”
E: Sim.
b.) “Você está ciente de que sua entrevista será utilizada apenas como material de
pesquisa acadêmica?”
E: Sim.
c.) “Esta entrevista terá caráter anônimo. Você gostaria de declarar mais alguma
ressalva?”
E: Não.
“Ok. Então, como eu falei... é uma história de vida, então a minha primeira
pergunta de orientação é: como a sua história de vida te levou à área de Direito?”
E: Bom, é.... Hum, minha mãe era advogada... né, aí... eu fui, enfim... eu fui criado
com a minha mãe e pelo meu pai, só que muito mais próximo da minha mãe, até porque depois
meus pais se separaram, minha mãe sempre foi um exemplo e quando eu tava no colégio, eu já
pensava em seguir os passos a minha mãe fazer isso direito, ser advogado, e foi por isso que
acabei fazendo direito, né? Na verdade, eu não tinha, muito, uma outra opção em mente, né,
para mim foi natural, assim, a escolha.
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“Esqueci de falar. Eu não tenho muito contato porque você perto da forma como
você quiser a gente que tem uma pausa, faço a pergunta, não vou intervir muito, não... Então:
como e por que foi que você veio a se tornar um procurador da Fazenda Nacional?”
E: Bom, é... minha mãe era advogada, não era uma servidora. É... Aí, quando,
depois que ingressei na faculdade... Eu pude ter contato tanto com advogados quanto com
procuradores, que eram os professores e fui de cabeça aberta... tinha opção de trabalhar em
escritório. Eu cheguei a estagiar em escritório, o primeiro estágio que eu fiz foi no o tribunal
do júri por alguns meses, só que aí depois eu fui para o escritório aí trabalhei 7 meses... nesses
7 meses, eu fui contratado para trabalhar 6 horas, só que eu trabalhava 10... e o estágio é de
segunda a sexta, só que eu ia sábado, era uma carga muito puxada. Eu ganhava muito bem,
ganhava muito bem como estagiário. só que eu trabalhava muito, então, que foi muito
estressante, eu não consegui estudar e para mim, eu sempre fui muito dedicado ao estudo e
acabou prejudicando um pouco os meus estudos na faculdade e acabou por isso eu preferi sair
do estágio e passei a procurar outro estágio em área pública e foi que me fez, depois, foi que eu
resolvi seguir a carreira pública, né? Porque eu vi que o trabalho era mais tranquilo, poderia me
dedicar outras coisas, né, no caso poder estudar, né? Teria tempo para outras coisas, fora o
trabalho, né? Inclusive fim de semana, eu teria, e comecei a estudar para concurso... eu passei
para alguns cargos... até que eu passei para procurador da Fazenda Nacional e resolvi ficar
como... continuar trabalhando para a procuradoria mesmo. Já fui procurador de município antes
e então fui para a Procuradoria, tem um cargo melhor com mais estrutura por ser um órgão
federal, né, e estou satisfeito atualmente.
“Como você, flamenguista, resume a sua biografia profissional até o presente
momento? ... Nesse momento da sua vida...”
E: Bom... minha biografia... eu fui sempre, durante a faculdade, sempre trabalhei
em órgãos públicos, em escritórios... logo depois eu fui, eu fui residente... eu sempre passei por
procuradoria, sempre trabalhei em procuradoria, na defesa do estado, do município, do estado
e da União. Então, fui ‘Residente Jurídico’, que é como se fosse uma pós-graduação, um
instituto novo no direito, né, normalmente comum em medicina. Aí eu fui residente jurídico na
PGE do Rio... na PGM do Rio... fui procurador do município de [nome de uma acidade no
Brasil], e fui procurador da Fazenda Nacional, biografia profissional.... profissionalmente é
basicamente isso, né, sou procurador da Fazenda Nacional, atualmente.
“Agora vou introduzir uma expressão ‘pagamento por performance’, ou
‘pagamento por desempenho’. Explique em suas palavras que você entende sobre isso.”
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E: Eu conheço um pouco sobre isso, porque eu já estudei, né, a respeito... e
pagamento por performance, por desempenho normalmente... você, além do salário, da
remuneração que a pessoa recebe, você atribui algum benefício financeiro, né, para a pessoa
atingir algum objetivo, né? Então, é o que eu entendo por isso, né? Exatamente... É uma forma
de se atribuir um benefício em dinheiro, pecuniário, necessariamente, para o bom desempenho
em determinada função, né, o atingimento de determinada meta.
“Como você acha, como você pensa, como você imagina que surgiu a questão do
pagamento por performance na PGFN, dentro da instituição...”
E: Bom, né? .... Na PGFN, né? Normalmente, a gente poderia associar aos
honorários dos advogados. Eu não sei se é isso...
“Sim...”
E: Mas, eu não sei se é exatamente a figura que a gente estuda em muitos em órgãos
e algumas instituições... Por exemplo, em Minas um pagamento por desempenho que era
alcance de metas e estipulados mensalmente... na Procuradoria os honorários que foram
estabelecidos, eles só tem uma confirmação de desempenho indireta... você parte do
pressuposto de que a pessoa recebendo melhor, ela vai ter um melhor desempenho vai estar
mais satisfeita vai se dedicar mais ao trabalho, eu acho um pouco diferente em relação ao que
existe em outras organizações porque não há uma relação direta né? Por exemplo, um outro
jeito que eu lembrei agora foi da polícia, né, normalmente na polícia do Rio de Janeiro se
estabelecia um adicional para quem conseguisse atingir um determinado... diminuir o número
de homicídios na região... aí no caso da Procuradoria eu não acredito que tenha tanta relação
com o número... não dependa diretamente desse resultado né? Então ainda que a arrecadação
seja pequena, você vai continuar recebendo os honorários, mas, obviamente que vai ser um
valor menor, né? Mas eu acho que a gente não conseguiu fazer uma relação direta com isso, é
difícil...
“Tá, de novo, com suas palavras... o importante é... são as suas palavras.
Explique, com suas palavras, como funciona o pagamento por performance na PGFN algum
detalhe que você possa...”
E: Bom, esse pagamento de honorários como ele funciona... ele é, pelo que eu tenho
conhecimento. É, quando a pessoa ingressa na carreira, ela tem um ano na carreira, ela recebe
um determinado percentual; com dois anos ela recebe um outro percentual, assim até chegar
num determinado período, que eu não me recordo se são 3 ou 5 anos, que ela passa a receber
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integralmente o que é arrecadado como honorários... Na verdade, ‘honorários’ não é tudo que
é arrecadado de honorários. Normalmente é um percentual fixado por lei, né, engloba encargo
legal e também honorários... mas, funciona basicamente assim. E depois isso vai para um fundo
que é distribuído para os procuradores... não tudo que é arrecadado. Normalmente, é feito, tem
um cálculo que eu não sei exatamente como funciona, mas eles mantêm alguma média de
pagamento, mas, não é tudo que é arrecadado que é distribuído, talvez eu acredito até que é
para manter uma média mensal razoável.
“Essas próximos, elas estão interligadas eu vou ler junto e você pode fazer ou
responder separado ou fazer uma conexão: como você acredita que o pagamento como
instruído na PGFN impacta no seu desempenho pessoal? E de que forma você acredita
novamente que o pagamento por performance instituído na PGFN no desempenho da PGFN
como um todo?”
E: Bom, em relação ao meu desempenho pessoal... Eu sempre me dediquei muito
ao trabalho, vou continuar me dedicando e me dedicar apesar de pagamento de honorários. Só
que eu acredito que o pagamento de honorários, ele permite com que você fique tranquilo na
sua carreira e não pense em sair da carreira. Então, eu, por exemplo, já pensei, na época, em
que antes, que antecedeu a lei que previu o pagamento de honorários... Eu pensei em sair da
Procuradoria , o que eu nunca tinha pensado, e ir para a magistratura, porque eles ganhavam
duas, três vezes o que eu ganhava, é uma carreira similar, muitos amigos meus, colegas que
estudaram comigo, têm mesma característica que a minha, com mesmo desempenho acadêmico
que o meu, eles estavam recebendo duas, três vezes mais que eu tava recebendo na
Procuradoria... Então, assim, como é que ele me influencia, né, ele impacta no meu
desempenho...? Ele me deixa tranquilo para pensar apenas na Procuradoria, ao invés de eu ter
que ficar pensando em seguir para uma outra, um outro caminho e mudar de carreira, né, então
eu fico focado apenas na Procuradoria. Em relação ao desempenho da Procuradoria como todo,
eu acho que como os honorários permitem que você fique focado, né, mais centrado na sua
própria instituição, você acaba desempenhando melhor aquelas suas funções... Então , você tem
aquilo como seu ganha pão, sua forma de ganhar a vida, e você vai apenas tentar desempenhar
aquilo... você não tá pensando em seguir outra carreira, estudar para concurso, seguir outro
caminho, então acho que, no final das contas, você acaba desempenhando melhor aquelas suas
funções... aquilo que você faria 90% do possível, você vai fazer 100%, porque você tem tempo
para fazer isso. Você quer que aquilo ali dê certo, então você não tá com a cabeça em outra
coisa.
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“Essas duas também estão interligadas vou explicar em que sentido. Primeiro, eu
gostaria que você me respondesse como você argumentaria contra o pagamento por
performance instituído na PGFN... já por outro lado vou perguntar depois como você
defenderia o pagamento por performance instituído na PGFN. Você, com suas palavras os
argumentos contra e argumentos...”
E: Argumentos contra... Vou tentar pensar em algum argumento que eu considere
mais forte, assim. É, bom, considerado aquilo que já falei, do conhecimento que eu tenho sobre
o tema, ele não reflete, você não consegue quantificar, exatamente, qual o desempenho que
você obtém com o pagamento de honorários. Então, não consigo estabelecer que “Joãozinho
fazia 9 e, agora, com honorários, ele faz 10”. Isso é muito difícil... Não saberia se é possível ser
feito isso... Então acho muito difícil você conseguir melhorar o desempenho da pessoa, você
pode argumentar que a pessoa sempre fazia 50 processos bem feitos e depois do pagamento de
honorários ela continua fazendo 50 processos bem feitos... até por que tem outro fator, existe
um fator externo... se a pessoa trabalha com processo, muitas vezes processos dependem de
algum outro órgão externo, então o judiciário, ele mandava 50 processos ele continua mandando
50 processos... Ou o judiciário manda 50 processos e agora vai mandar 30 por que ‘motivo a,
b, c’, não interessa, né? Então não necessariamente é possível verificar que esse pagamento
contribui para a performance da pessoa... E... Como eu defenderia...? É, bom, retomando o que
eu já falei, eu acho que a pessoa fica melhor, mais tranquila no cargo dela, ela fica sem pensar
em seguir outro caminho e mudar de carreira, estudar para concurso, se dedicar à iniciativa
privada, então ela acaba que tem como trabalho profissional apenas aquele que é o trabalho na
Procuradoria... então, com o pagamento de honorários ela ganha mais, e ela sabe que fazendo
bem aquele trabalho dela pode resultar no êxito de processos que pode resultar no aumento de
honorários e isso acaba que melhora o desempenho dela, que ela se dedica apenas integralmente
ao trabalho.
“Você tem ideia, Flamenguista, de quanto foi a melhoria do desempenho
institucional, com a implantação do pagamento por performance?”
E.: Não, isso, como eu falei é difícil quantificar, eu não tenho como quantificar...
eu acho que na verdade a melhoria do desempenho institucional, né? Eu acho difícil, quantificar
isso. Mas, sempre a Procuradoria tem melhorado seu desempenho, né? Então, assim, a gente
sabe que arrecadação, a cada ano, ela sempre aumenta, ela tem conseguido utilizar os seus
processos de trabalho, tem criado várias atividades, várias iniciativas são inovadoras em
trabalho, por exemplo, virtual, né, que a pessoa não precisa ficar presa a uma base territorial...
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E... Quanto foi a melhoria do desempenho institucional? Eu acho que foi isso. Mas a outra
melhoria também que pode ser atribuída, que eu penso, não necessariamente só para instituição,
mas, assim, os procuradores, servidores que recebem isso, eles ficam mais satisfeitos. Então,
acho que o ambiente de trabalho, na procuradoria, né, então o ambiente institucional, né, da
organização ele fica mais ameno, fica melhor, não tem um clima beligerante, de pessoas
querendo abandonar a instituição, que estão insatisfeitas. Então, esse também é um ganho de
institucional, né? Não relacionada apenas ao número, à arrecadação, mas, mais relacionado ao
convívio, ao ambiente, da Procuradoria.
“Essa tá bem próximo... Se não fosse o pagamento por performance, o que você
diria, na sua percepção, que seja a causa da melhoria da performance institucional que você
advogou agora pouco, que outras coisas você...?”
E: Se descartar o pagamento por desempenho, o que poderia contribuir... eu acredito
que seja a gestão, eu acho que quando você muda um pouco daquela ideia de seguir sempre o
mesmo caminho, você tenta sempre inovar, criar novas, é, um novo clima organizacional, novos
cursos, congressos e procurar estimular os seus funcionários, né? Eu acho que isso acaba que
causa um ganho institucional...
“Nessa pergunta eu vou provocá-lo com expressões como ‘inteligência fiscal,
rating, os mecanismos de cobrança, como os convênios, bloqueios de bens administrativos,
melhores processos de trabalho, como RDCC, o ajuizamento seletivo, controle de prescrição’,
não poderiam ser, o ‘Regularize’, não poderiam ser, de fato, de ter um impacto no
desempenho da instituição, se eu descartar a performance...”
E: Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Na verdade, eu tenho certeza que eles
influenciam... não existe, não se pode atribuir a melhora de arrecadação, né, a melhora
institucional a apenas um único fator. Não existe um único elemento, todos esses contribuem,
sem dúvida, eu acho que o pagamento por desempenho também pode ajudar, eu acho que
cursos, acho que uma melhor organização das unidades, acho que tudo isso pode contribuir.
“Ok... o que você enxerga de desfavorável na PGFN que o pagamento por
performance ajuda a superar...”
E: Então ... ele, como eu falei, ele foi instituído para você tentar manter uma
padronização entre as carreiras que trabalham no dia a dia. Então, você visita juízes, tem contato
com procuradores do estado, com outras carreiras, e acaba que você recebendo menos a pessoa
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ficar bem insatisfeita, o procurador fica insatisfeito, e com esse pagamento, diminuiu esse
desnível, digamos, assim, né? Então acho que isso que ele ajudou, né?
“Eu vou voltar nesse aqui: Como e porque você acha que o pagamento é então
uma boa prática. Pelo seu discurso, você tem indicado que isso é uma boa prática na
administração pública.”
E: Então... eu acho que ele pode fazer, traz benefícios para o procurador que fica
mais satisfeito com seu trabalho. Traz benefícios para instituição, que vai ter um clima mais
ameno de trabalho, que não vai ter pessoas desanimadas, desestimuladas e acaba que isso reflete
no desempenho. Por que a pessoa se dedica ao trabalho e não tá sem compromisso com a
instituição, ela passa a ter mais compromisso.
“Ok... Agora... pensando nisso... o pagamento por performance, em suma,
beneficia à instituição ou à carreira de Procurador da Fazenda Nacional, na sua
percepção?”
E: Acho que beneficia: a instituição, como eu falei, pode trazer ganhos ainda que
indireto, ao ambiente de trabalho, aumentar a arrecadação... assim como aqueles fatores que já
foram listados lá na frente, né, de RDCC, Serasa. Em relação à carreira de procurador, eu não
vejo benefício para a carreira. O que acontece é que é um benefício individual, para ele, ele
recebe mais. Mas em termos de carreira, eu não sei se ele tem mais, como eu poderia dizer,
mais respeito profissionalmente porque ele ganha honorários. Em termos de carreira, eu não
sou uma pessoa mais reconhecida na minha carreira de procurador porque eu ganho honorário,
né?
“Ou a torna, a carreira, mais forte... “
E: Talvez sim, eu acho que na carreira não dele, né, mas assim na ‘carreira de
Procurador’, não na do procurador, mas, na carreira de Procurador, aí, sim, acredito que isso
acaba tornando... reconhecendo que ele possui também uma função peculiar, que não só de
servidor, mas também de advogado, tanto que a gente é vinculado à OAB, a gente paga uma
contribuição para a Ordem dos Advogados do Brasil, que nós somos advogados, não somos
privados, nós temos um único cliente, que é a União, mas recebemos honorários das causas
ganhas pela União, a gente tem, isso fortalece institucionalmente a Procuradoria, né?
Antigamente havia um dilema, um pleito antigo, de equiparação ao Ministério Público, porque
a carreira de Procurador da Fazenda, ela surgiu junto com a de Procurador do Ministério
Público, tanto que quando eu trabalhava, numa unidade por onde eu passei, que tinha processos
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que eram assinados por procuradores de justiça, que eram membros do Ministério Público,
processos de 50 anos atrás, né? Então, assim, com esse reconhecimento de honorários mostra
que a nossa carreira é peculiar, ela não é... magistratura, não, são juízes, não é ministério
público, não são procuradores da República, nem promotores de justiça, mas são advogados
públicos federais que têm um papel de defesa da União e recebem também esses honorários
pelas causas que são ganhas pela União.
“Então, você acredita em uma política de pessoal que seja baseada no pagamento
por performance... que ela seja eficiente, esse tipo de política, que tenha valor estratégico...?”
E: Sim... Sim... pela experiência que eu tenho aqui na Procuradoria, pelo que eu já
disse na literatura sobre outras instituições, como a gestão de desempenho que teve em Minas
Gerais, tem um programa que também foi implementado em Pernambuco, eu não tem certeza
se era feito dessa forma, mas também já ouvi falar, né? Então, assim, existem alguns casos em
que foram implementados esse pagamento e tiveram êxito... e pela procuradoria como eu já
demonstrei, né? Acredito que tem algum benefício.
“O pagamento por performance na PGFN, no valor que ele está, no patamar que
está, de fato proporciona o valor remuneratório em resposta direto ao aumento da
efetividade. Você vê relação...?”
E: Eu acredito que sim, eu acho bem razoável, a gente ainda tem uma remuneração
bem menor do que a do Ministério Público e a do Judiciário, né? Além de eles terem 60 dias de
férias, tem outros benefícios que a gente não tem, mas eu acho bem razoável, considerando
também um outro lado, porque nós somos servidores públicos e o nosso dinheiro é pago pela
população, pelo contribuinte, né, nós pagamos a nossa remuneração, todo mundo, nós,
população, e eu acho que você tem que ter um limite, né, assim, eu acho que um servidor nunca
pode, ele nunca vai ser, ele nunca deveria ser um rico... ele não pode ser uma pessoa com muitos
bens... assim... comparando com o empresário, que tem uma grande soma de dinheiro, né? Mas
acho que o servidor tá ali pra servir o público, né? E ele tem que ganhar bem, mas até
determinado limite. Ao contrário em que existe algumas carreiras, como no judiciário, que
existe um pagamento de somas muito pouco razoáveis, considerando o país que a gente tem, a
nossa economia, a nossa situação no governo, né?
“O Judiciário... você fala o [setor] público...?”
E: O judiciário eu falo, por exemplo, juiz ganhando 200, 300 mil reais, isso existe,
porque recebem benefícios, volta e meia tem reconhecidos retroativos que o próprio judiciário
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reconhece, administrativamente... então, assim, eu acho que isso aí não é uma verba que tem
que ser paga pelo contribuinte, não.. eu acho que a pessoa quer ter, precisa de um judiciário,
precisa do Ministério Público, precisa de um advogado público, mas eles não são, esses órgãos,
né, não são empresários e não estão ali para ficar ricos, mas para servir a população e ganhando
bem por isso. o que é justo.
“Essa última pergunta ela não precisa ser respondida assim como todas as outras,
né, de livre espontânea vontade, mas é bem direta: você, flamenguista, você, enquanto
pessoa, enquanto ser humano, você se sente responsável pelo seu nível de performance
devido ao fato de você receber mais por isso que você se sente, sua accountability...?”
E: Sinceramente, eu sempre procurei desenvolver o meu papel da melhor forma
possível, independentemente de ganhar mais ou menos. Mas, assim, inconscientemente eu
acredito que eu possa ter uma maior, uma melhor performance, porque uma coisa que eu
cogitava, por exemplo, que seria mudar de carreira e fazer concurso para magistratura, eu não
cheguei a prosseguir nessa ideia, né? Foi uma coisa que depois quando a gente foi reconhecido
para o ‘pagamento de honorário’ e houve uma melhora da situação econômica, né, a situação
do reconhecimento da retribuição ao trabalho do procurador, eu fiquei, continuei, achei que
poderia continuar na Procuradoria e estou até hoje, né? Então, na verdade, assim:
conscientemente, eu continuo fazendo o meu trabalho; inconscientemente, eu acho que posso
ter tido um melhor desempenho porque deixei de pensar em fazer concurso para seguir outra
carreira, né? Então acho que, sim... eu faria essa distinção...
“Muito bem. Você se importa em declarar sua idade?”
E: Não, 34.
“Quando você entrou...? Em que ano você entrou na Procuradoria?”
E: 2013.
“Qual é a é a sua área de atuação? Você trabalha na defesa, na gestão ou na
consultoria...?”
E: Gestão. Eu trabalho na gestão.
“E qual sua naturalidade?”
E: Rio de Janeiro.
“E a sua região de atuação?”
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E: 3ª região.
“Muito bem, fiquei muito satisfeito com a sua entrevista, você foi bem claro ... eu
vou dar como encerrada a entrevista às 17h37. Pronto.”
E: Disponha. Encerrado? Tou liberado? Valeu. [Risos]
“Eu quem agradeço.”

3. TRANSCRIÇÃO Nº 3

Entrevistado Nº 3 – (E): CARLOS – 10/12/2019
“A data de hoje é dia 10/12/2019. A hora é 13h21. Antes de mais nada, eu queria
que você aqui agora inventasse um apelido, um pseudônimo para que eu me dirigisse a
você...”
E.: [...] Carlos.
“Eu tenho três perguntas básicas antes de iniciar efetivamente a entrevista:”
a.) “Você concede esta entrevista de livre e espontânea vontade?”
E: Sim.
b.) “Você está ciente de que sua entrevista será utilizada apenas como material de
pesquisa acadêmica?”
E: Estou sim.
c.) “Esta entrevista terá caráter anônimo. Você gostaria de declarar mais alguma
ressalva?”
E: Não, sem problemas nenhum.
“Bom... é uma história de vida, então, então você tá convidado a se expressar
livremente conforme as suas ideias sobre o que eu vou perguntar... São apenas perguntas
guias, você pode responder da forma como desejar. Então: Como a sua história de vida te
levou à área de direito...”
E: Bom, vamos lá, soltar... de longe. Eu sempre gostei muito de argumentar, de
debates, da argumentação, sempre gostei muito desde criança, desde criança, sempre fui muito
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área de humanas, gosto muito também de questões relacionadas à Exatas, tecnologia, mas
sempre muita da área de humanas, mas de argumentar, principalmente. A minha família, a
família de minha mãe, principalmente, é com quem eu mais convivo, tem, tem vários
advogados, são onze filhos no total, eu acredito que tem seis ou sete, pelo menos... ou talvez
até mais, porque alguns fizeram o curso de Direito depois, mas tem uns sete ou oito pessoas
formadas em Direito... e meu avô, eu não conheci meu bisavô, mas meu avô tinha um escritório
bem tradicional [nome de uma cidade no Brasil] dos mais antigos, fundado pelo meu bisavô...
Escritório pequeno, mas bem tradicional. Então, acho que isso já sempre tendeu a me levar para
o campo do direito, né, eu gostar de argumentação, tudo isso, o convívio com o mundo jurídico
bem de perto. Eu comecei na verdade a estagiar logo depois que eu passei no vestibular, antes
de começar a faculdade, mas assim desde sempre eu não pensava em outras profissões que
não... cursar direito... profissões, não, né, áreas tem não cursar direito, eu acho que foi por aí,
mais ou menos por aí.
“Como e por que foi que você veio se tornar um procurador da Fazenda
Nacional?”
E: Vamos lá de novo... Eu... Ah, tá... Voltando a primeira pergunta, desculpa a
desordem, mas sem dúvida, a remuneração média ligada ao direito também influenciou na
minha escolha... Como eu vim a me tornar um Procurador da Fazenda Nacional... Bom, como
eu falei eu gosto muito advogar, sempre gostei da argumentação e do debate e eu... eu antes
mesmo de entrar na faculdade comecei a estagiar, já comecei a exercer o papel de advogado
mesmo no escritório do meu avô... gostava, estagiei quase todo o período de faculdade lá, tive
outras oportunidades de estágio também, que eu queria variar um pouco, mas fiquei lá e quando
me formei comecei a advogar lá, só que é um escritório muito, muito tradicional. Assim, meu
avô tem, tem... alguns é... tem algumas... algumas características muito tradicionais, né? O
escritório que era em nome de cada advogado pessoa física, não se tornou uma pessoa jurídica,
o escritório não se tornou uma empresa como a maioria dos escritórios hoje funciona... né? E
isso para mim que tava começando era muito difícil, porque eu queria fazer o meu... mercado,
ganhar dinheiro também, trazer clientes novos, né, implementar algumas mudanças de rotina
que eu achava que seriam boas para o escritório... e tava um pouco fechado nisso aí porque não
se admitia muito sair daquela rotina do escritório do advogado em si... recebendo cada cliente,
pegando poucos casos, não objetivando, também, é, é... ganhar dinheiro, a gente advogava
muito pra entidades beneficentes, de graça, sem problema nenhum... e eu gostava disso, mas
também sentia falta... tava começando a família, tudo isso... e não tinha uma remuneração
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financeira no patamar do trabalho que eu exercia, eu acredito. Então, comecei a fazer alguns
concursos e passei em alguns concursos, mas, antes de tomar posse, eu queria ter uma outra
experiência de advocacia... Aí, eu fui para um outro escritório... escritório de área de direito
tributário também, já muito voltado para o mercado e onde a remuneração realmente era, era,
era bem boa... É... até ser... bom, eu passei em alguns concursos e passei... fui nomeado mais
ou menos na mesma época tanto pro Procurador da Fazenda como para um de procurador do
município de [nome de uma cidade no Brasil], que é município vizinho [nome de uma cidade
no Brasil]... É... fui nomeado para os dois na mesma época... e o procurador de município
poderia advogar, eu poderia conciliar o meu trabalho no escritório com o trabalho de procurador
do município, o de procuradoria da Fazenda, não... foi uma... eu fiquei bastante em dúvida,
porque eu tava tirando uma remuneração bem boa no escritório... se soma ao salário à
remuneração do escritório ao salário de procurador do município de [nome de uma cidade no
Brasil], na época, já era superior à remuneração de procurador da Fazenda... e... eu tinha
perspectiva de crescer bem mais no escritório, né, tava, tava bem... Agora, por outro lado, no
escritório, às vezes se achava de defender causas que você não acreditava muito. Eu sempre
tive uma formação muito mais do Direito Público, da Administração e às vezes não gostava
muito... não sentia muito confortável defendendo... algumas coisas em que realmente não
acreditava, mas tinha de defender no interesse do cliente. Obviamente. nenhuma ilegalidade,
nada disso, mas, assim, a própria interpretação das normas por um viés que, que permitisse
mais, um maior benefício ao cliente, mas como a qual eu não acreditava, achava que a
interpretação correta seria outra... E trabalhava demais... trabalhava demais... trabalhava
tranquilamente no escritório mais de 12 horas por dia, porque eu tinha na cabeça, quanto mais
eu trabalhasse, mais eu ganhava, e isso aí realmente acontecia. E aí, ficava entre essa dúvida,
de ficar advogando e como procurador do município, ganhando mais, mas, também, sem parar
de trabalhar, vamos dizer assim... para uma outra função, que era de Procurador da Fazenda,
que me permitia ganhar bem, não tanto como, quanto eu tava ganhando, mas, me permitia um
maior conforto, e também tava mais alinhado ao lado em que eu gostava de atuar... eu optei por
ser Procurador da Fazenda... até confesso que quando tomei posse, fiquei receoso, eu tinha um
certo receio de entrar no serviço público de encontrar aquela imagem tradicional que a gente
tem, né, do pessoal desmotivado que não quer fazer nada, mas, eu tomei posse lá em Brasília
na [sigla de unidade] e me surpreendi com a motivação, com a forma de trabalho, com a
dedicação do pessoal, lá... me surpreendi positivamente gostei bastante, tive oportunidade de
atuar junto ao STJ, fazer sustentações orais, tudo isso que eu não tinha [nome de uma cidade
no Brasil], gostei e fiquei [Risos]. Isso... foi longo, mas foi mais ou menos isso.
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“Não tem problema... Então, como você resume a sua biografia profissional até
o presente momento, resumo da sua biografia profissional até o presente momento, nesse
exato momento.”
E: Ixi...! Objetivamente falando... [Como você quiser falar] Bom. Biografia
profissional... vou fazer um roteiro, tá? Eu... após minha graduação, comecei advogando no
escritório tradicional pequeno, depois disso eu fui para um escritório... já um nível mais de
mercado, tributário, da área tributária, onde a remuneração era maior, a dinâmica de trabalho
também... tinha, tinha, tava bem no escritório, tava, tinha... era um sócio minoritário, mas era
sócio... tinha... tinha.. É, vamos dizer assim, minha opinião pesava era realmente considerado,
o ambiente trabalho era muito bom, tinha boas perspectivas financeiras, mas, paralelamente, fui
chamado, fui nomeado pra dois concursos. E aí fui optei por vir para a Procuradoria da
Fazenda... na Procuradoria da Fazenda. Eu iniciei na [nome de unidade], [sigla de unidade], em
Brasília, 2007. Em 2008, teve uma remoção grande, decorrente da Super Receita, eu consegui
ser removido para [nome de uma cidade no Brasil] e desde então tô lá [nome de uma cidade no
Brasil], né... Em 2009, na Procuradoria da Fazenda, quando eu fui para [nome de uma cidade
no Brasil] eu fiquei na [nome de unidade]... Em 2009, eu assumi a chefia da [sigla de unidade]
e... em 2010, eu fui convidado para assessorar um ministro no STJ. E aí eu fui cedido para o
STJ. Fiquei lá, de 2010 a meados de 2011, foi uma experiência muito legal também, mas o meu
perfil era outro, realmente... em 2011, voltei para [nome de uma cidade no Brasil] para
Procuradoria [nome de uma cidade no Brasil]. Fiquei na... no [sigla de unidade]... pouco tempo
depois, assumi a coordenação, não tinha chefia, não tinha DAS, mas assumi a coordenação
desse setor. Depois eu fui convidado para ir para [sigla de unidade], ser chefe dela. Isso era em
2013, mais ou menos. Em 2015, naquele movimento que houve na Procuradoria, eu entreguei,
entreguei efetivamente a chefia que ocupava e fiquei atuando normal na [nome de unidade]. E,
em 2017, participei do PSS [Processo de Seleção Simplificado] para assumir a chefia de [sigla
de unidade] na também na [sigla de unidade] ... e estou lá desde então...
“Tudo bem. Você precisa, por favor, me esclarecer esse movimento de 2015...”
E: É... em 2015, em 2015, teve um movimento generalizado na carreira de
procurador da Fazenda, na Procuradoria da Fazenda, de insatisfação... na verdade, assim, do
meu lado ponto... pessoal... eu já tinha falado com a procuradora regional da época que eu
queria sair da chefia é porque eu estava desmotivado, completamente desmotivado... é, o que
me levou a assumir a chefia foi a motivação para implementar um no trabalho e em 2015 eu
estava desmotivado pela... pelo respaldo que não a chefia local, mas que a chefe nacional dava
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para o trabalho que a gente desempenhava e já tinha pedido pra sair... Acho que dois meses
depois disso, era... tinha pedido um tempo para organizar um substituto... acho que dois meses
depois disso, eclodiu aquele movimento em que pelo Brasil inteiro procuradores entregaram os
cargos de chefia descontentes com o respaldo que o governo e que o órgão central da
Procuradoria estava dando as demandas da carreira, não só corporativas, mas também de
trabalho mesmo... e houve um movimento capitaneado pelo sindicato de que... de entrega das
chefias... Eu aderi, aproveitei a oportunidade, já tinha manifestado o meu interesse em sair... e
aderi ao movimento. Na verdade, ouve até uma demora em aceitar esses pedidos de exoneração
e eu cheguei a entrar com ação judicial para ser exonerado. Mas, aí antes do julgamento houve
a exoneração, perdeu o objeto, né... foi isso.
“Pronto. Vou dar uma expressão para você... Pagamento por performance ou
pagamento por desempenho. Explique com as suas palavras o que você entende sobre isso....”
E: Eu acho que é... auto descritivo, né... “pagamento por desempenho” ... Paga de
acordo com a eficiência, com a eficácia do trabalho, que... que você apresenta. É o que eu penso
desse conceito. Mas você queria ver isso aplicado ao serviço público alguma coisa, quer que
fale sobre isso...?
“Vamos seguir então... Você definiu a expressão. Então, talvez você possa ligar
para o serviço público está falando como você acha pensa, acredita que surgiu a questão do
pagamento por performance na PGFN?”
E: Na verdade, eu acho que... que... isso aí surgiu obviamente do pleito de
recebimento de honorários pelos advogados públicos, né? E aí surgiu essa questão do... vamos
dizer, o discurso que fundamenta politicamente isso é o pagamento por desempenho, por
performance... É o discurso que tá por trás da justificação política do pagamento dos honorários.
A justificação jurídica é porque tá na lei, é... Enfim, outra, é outra questão... Mas, aí eu acho
que surgiu isso... E até hoje em dia também é utilizado muito quando no governo se fala bastante
em modernizar o serviço público para fazer avaliação de desempenho e remuneração condigna
com, com o desempenho... esse discurso é sempre utilizado para atrelar, para justificar o
pagamento de honorários advocatícios.
“Explique com suas palavras o funcionamento do pagamento por performance
na PGFN, o que você souber falar...”
E: É... os honorários advocatícios... É, posso fazer uma introdução a isso aí? É o
seguinte os honorários advocatícios sucumbenciais, né? Eles estão previstos... desde da... da...
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Eu não tenho certeza agora, acho que tá na constituição, né? Mas, enfim, estão previstos
independentemente da atuação do advogado público ou privado... Eu sou contra honorário...
Não, desculpe, na Constituição não, tá desde o estatuto da OAB e depois entrou no CPC
também... Eu sou contra esse pagamento de honorários comerciais, seja contra... seja para
advogados públicos ou privados... isso aí surgiu de uma demanda da classe jurídica que tem um
lobby muito forte, um peso muito forte no Congresso Nacional... O quê que acontecia antes,
que é o que acontece na maior parte dos países do mundo? A parte vencida paga ao vencedor
uma espécie de indenização porque ela foi obrigada a contratar um advogado... com a criação
do estatuto da OAB isso aí passou a, em vez da parte vencida pagar ao vencedor, ela pagar
diretamente ao advogado do vencedor, né? Isso surgiu assim. Eu sou contra isso... Eu para mim,
eu acho que o modelo anterior é mais adequado... agora havendo essa previsão, eu não vejo
como você diferenciar a advogado público do advogado privado, entendeu? É... só para eu
voltar à questão é... [O interlocutor reviu a questão] tá. Aí como é que funciona isso na PGFN.
Todas as ações em que a União é parte representada pela PGFN, quando há uma sucumbência,
quando há o pagamento de honorários, isso aí é depositado no fundo, um fundo comum, com
os procuradores federais e advogados da União, gerido por representantes das carreiras junto
com a AGU... no final de cada mês é feita uma apuração do valor arrecadado, nesse fundo, e é
distribuído pelos Procuradores da Fazenda, procuradores federais, advogados da União, de
acordo com os critérios que tem na Lei, que eu não me recordo exatamente quais são, mas que
são assim um percentual crescente a partir da entrada na AGU, nas três carreiras... nas quatro
carreiras... Tem o procurador do Banco, do Banco Central também... Crescente até terminado
ano e decrescente depois que você passa a se aposentar. E aí, é distribuído mensalmente dessa
forma.
“Você falou no modelo anterior, você pode explicar um pouquinho o que é esse
modelo anterior em relação a depois da implementação do estatuto da OAB...”
E: É, o modelo anterior era o seguinte era: em toda ação judicial é imprescindível a
participação dos honorários... dos honorários não, do advogado... salvo nos casos de Juizado,
aquelas ações de menor porte... no modelo anterior, a parte vencida pagava uma indenização
para parte vencedora como se fosse uma contraprestação pelo que ela gastou contratando o seu
advogado, essa era a justificava dessa indenização. Com o estatuto da OAB, a lei passou a
prever que esse pagamento fosse feito diretamente ao advogado, entendeu? Então, não a parte,
mais, para ela repassar para o seu advogado, quanto ela entendesse, ou quanto ela combinou
com advogado, mas diretamente ao advogado, naqueles percentuais já previstos na lei.
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“Essas duas próximas, Carlos, elas estão interligadas... você pode optar por
preparar a resposta em seu discurso ou juntá-los independentemente. Então vou ler primeiro
uma e depois a outra: Como você acredita que o pagamento por performance instituído na
PGFN impacta no seu desempenho pessoal. E de que forma você acredita que o pagamento
para performance instituído na PGFN impactou o desempenho da PGFN como um todo?”
E: Tá. Eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas que, que isso aí motiva os
servidores, né, no caso os Procuradores da Fazenda Nacional, né? Agora, eu não... e aí eu tenho
dúvidas, se usei a expressão “não tenho” antes, agora eu uso que eu tenho... se a forma como
ele é feita, através de honorários, assim, tem tanta relevância para essa motivação, né? Eu não
sei se a motivação... e a gente viveu um momento muito bom de motivação ampla na
Procuradoria após os honorários, né, mas eu não sei se isso tá atrelado ao aumento
remuneratório que os honorários causaram e poderia ser causado também se fosse o subsídio
simplesmente aumentado, ou se está atrelado diretamente à arrecadação dos honorários. Eu vejo
muito colega muito empolgado para cobrar honorários, né? E talvez isso aí reflita um pouco
dessa, dessa motivação relacionada ao desempenho por performance... Por exemplo, o colega:
“conseguimos uma vitória muito boa, é, no caso tal de grande repercussão isso vai repetir em
honorários...” Entendeu? Agora, eu não sei se fosse uma remuneração sem ser dividida entre
subsídio mais honorário somente subsídio mais alto também influenciaria dessa forma, nessa
motivação... eu não tenho dúvida que, se hoje, por exemplo, os honorários fossem retirados,
sem uma recomposição remuneratória, haveria uma desmotivação muito grande, isso eu não
tenho dúvidas também, né? Na verdade, os honorários hoje eles... fazem com que o subsídio do
Procurador da Fazenda, do advogado público, esteja equiparado ao subsídio de outras carreiras
jurídicas, como magistratura, Ministério Público, ou procuradorias, municipais e estaduais, até
Delegado de Polícia Federal... Se você tirasse somente os honorários, deixar somente o subsídio
essa remuneração taria bem abaixo de todas essas outras carreiras, defensoria pública, e isso
causaria grande desmotivação, não tenho dúvida, e talvez o êxodo na carreira, né, para outras
funções melhor remuneradas.
“Como você... essas também... as duas estão interligados, vale o mesmo princípio
para elas: duas como você argumentaria contra o pagamento por performance instituído na
PGFN e como você defenderia o pagamento por performance instituído na Procuradoria...?”
E: Ah, como eu argumentaria contra...? É como eu falei... Assim, é...
ideologicamente, eu... eu não acho bom pagamento de verbas de sucumbência para advogado.
Eu acho que isso até estimula a litigiosidade, mas tanto para advogado público, como
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advogado... talvez até mais para advogado privado, já que o advogado público não tem essa...
essa liberdade para entrar ou não com ações, isso, ou tem, mas isso é muito mais reduzido do
que na advocacia privada, na qual o advogado é estimulado a entrar com ação para receber
honorários. Aí, a gente vê isso muito... isso não existe na advocacia pública. Então, como eu te
disse, eu... Havendo o pagamento dessa verba, eu sinceramente eu não tenho argumentos para
dizer que não deveria ser paga a advogados públicos. Agora, eu posso comentar contra a
natureza dessa verba, tanto para advogado público ou privado, por essas razões que eu te falei.
Qual é a segunda parte? Defenderia... Também, retomo ao que eu falei anteriormente... se é
pago pro advogado privado, não vejo razão para não ser pago ao advogado público... e do ponto
de vista motivacional... a estrutura remuneratória que se tem hoje, é... que realmente os
honorários compõe a remuneração total do advogado público de forma a deixa-la equivalente à
remuneração de outras carreiras semelhantes... a retirada disso, sem nenhuma recomposição,
sem nenhuma contraprestação, sem nada disso... certamente iria ter um impacto muito grande,
eu digo até desastroso na motivação, no desempenho, na dedicação mesmo dos colegas.
“Você tem ideia de quanto foi a melhoria do desempenho instituição com a
implantação do pagamento por performance na PGFN?”
E: De quanto, falando quantitativamente, eu não sei, realmente, eu não tenho nem
ideia... Agora, do clima, sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Foi o que eu disse,
a partir de 2015/2016, a gente começou a viver um momento na PGFN, de motivação, de tudo
dar certo, de colegas querendo participar mais, de atitudes proativas, entendeu? Você via isso,
um certo brilho, eu não sei até que ponto isso aí está relacionado somente à questão do
pagamento de honorário ou também na forma da mudança da gestão do Órgão Central,
principalmente... mas, eu acho que tem, sem dúvidas, um aspecto forte, de componente
remuneratório, que influencia nisso.
“Essa vem para reforçar o que você vem falando, que talvez isso você entenda até
como um gancho... Se não fosse o pagamento por performance, o que você, Carlos, diria na
sua percepção que seja a causa da melhoria dessa performance institucional, que mesmo que
não tenha sido declarado numericamente, você afirmou que...”
E: Seria a mudança do... perfil de gestão do Órgão Central, né? Depois do
movimento de 2015, principalmente, que saiu... sai primeiro... ocasionou a saída [nome de uma
pessoa] e depois [nome e sobrenome de outra pessoa] passou período bem breve aí também em
decorrência do movimento. Quando [nome de terceira pessoa] assumiu, eu acho que o perfil
dele, o perfil de gestão que ele enfrentou na Procuradoria trouxe um ganho muito grande, né?

130

As pessoas passaram a se ver melhor refletidas na administração central e isso aí contaminou,
“contaminou” no sentido positivo, obviamente, toda a estrutura da Procuradoria, desempenho
de novos projetos, as pessoas felizes com trabalho, isso é bem importante.
“Mas separado da questão do pagamento por performance, como hipótese
alternativa...?”
E: Então, é.. eu destacaria isso. Óbvio que eu não sei dizer até que ponto uma ou a
outra é mais relevante, mas essas duas aí, sem dúvida, que impactam, ou que impactaram, né?
“Vou lançar só algumas expressões para ver se você quer pincelar de volta na
questão: ‘melhor inteligência fiscal, rating, monitoramento patrimonial, melhores
mecanismos de cobrança, ..., bloqueios de bens administrativos, responsabilização
administrativo de devedores, melhores processos de trabalho, RDCC, ajuizamento seletivo,
controle de prescrição, Regularize...”
E: São todos projetos importantíssimos, bons, né, que influenciaram ao meu ver,
sem nenhuma análise específica, impressão, na minha percepção, influenciaram positivamente
o desempenho da Procuradoria, mas eu acho que todos eles estão atrelados a esse clima prévio
que se instalou, entendeu? Esse ambiente permitiu que se desenvolvesse esses projetos... Eu
não imagino, por exemplo, um projeto como o RDCC no ambiente que a gente tinha em 2014
por aí, entendeu? É, deu-se um resultado muito grande, a gente sabe... Eu vou lembrar aqui um
episódio em que houve um ataque a projetos desses da Procuradoria por parte do Congresso
Nacional... Os gestores responsáveis, na época, divulgaram uma lista de devedores para mostrar
que... na verdade houve um ataque, houve um uma proposta de um REFIS indecente, né, que
iria perdoar grandes débitos, de grandes devedores, beneficiar praticamente grupos restritos de
maior influência no Congresso, né? A Procuradoria divulgou uma lista de todos os devedores e
mostrou, deixou isso evidente que esse... essa ideia que estava sendo gerida no Congresso, era
dirigida para beneficiar alguns... E aí houve uma ataque direto de parlamentares às pessoas que
fizeram essa divulgação, pedindo a cabeça, querendo tirar... e a Procuradoria respaldou
integralmente a atuação desse gestores. Em outros momentos, eu acredito que isso não
aconteceria... Em outros momentos, ceder-se-ia a essa pressão do congresso e esses gestores
seriam exonerados, né, e obviamente o projeto ia... boa parte desses projetos iria por água
abaixo. Como houve essa postura, em sentido inverso, não de exonerar, mas de respaldar a
atuação, isso aí deu uma motivação muito maior ainda para todo mundo, todo mundo se sentiu
orgulhoso, eu disse, eu falei essa frase: “Eu tô me sentindo orgulhoso em ser Procurador da
Fazenda Nacional”... Acho o que mandei isso por e-mail, em lista, alguma coisa... por atitudes
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como essa do Órgão Central respaldando atuação que a gente vê correta e não cedendo a
pressões políticas, que... que visavam na verdade interesses de grupos específicos mais
beneficiar beneficiados, por aí, exemplo. Então, assim, todas essas medidas são
importantíssimas e eu acho que influenciam bastante muito bem na performance da
Procuradoria... Agora, elas só puderam ser desenvolvidas nesse cenário de, de... nesse ambiente
prévio que se estabeleceu, pós-2015.
“Esse ambiente, só pra você me esclarecer... Esse ambiente, você diz com relação
à gestão do órgão?”
E: De ambos. A mudança de gestão e o implemento da remuneração por honorários,
motivaram, eu não sei em que medida um é mais que o outro, mas os dois atrelados, os dois
atrelados sem dúvida permitiram isso... Eu não sei, por exemplo, se as pessoas estariam
motivadas para abraçar esses projetos com uma remuneração mais baixa... Eu vou dar, por
exemplo, um exemplo que... não concreto... mas de clima, que a gente vê, na minha atuação...
Por exemplo, a gente chegava para falar com o magistrado, com o procurador da República e
eles se viam em um nível superior e meio que: “ah, não esse menino aí só tá aí porque não
passou no concurso de Ministério Público ou de Juiz...” No meu caso, é mentira, eu cheguei a
passar, a ser aprovado em concurso de Ministério Público... mas, sempre olhava, assim, de cima
para baixo... A partir do momento em que você igualou a remuneração... obviamente tem outras
vantagens, que não vale a pena mencionar aí... mas que... há outras vantagens para outras
carreiras... É... Isso passou a ser diferente, o olhar dele não era mais de ‘aquele menino que
ganha menos do que eu...” e não sei o quê. É de: “rapaz, o pessoal tá gastando bem, tá ganhando
bem, tá ganhando tanto quanto eu ganho”, né? E aí... isso aí... é diferente a forma de tratamento.
Deixa de ser um olhar de menosprezo, para um olhar até, talvez, de inveja, de... de... de... até
de admiração um pouco... E isso tem repercussão na forma como ele vai tratar o pleito da
Fazenda Nacional, a causa da Fazenda Nacional, entendeu? Na minha experiência na atuação
judicial, isso é muito claro, a gente vê isso, claramente... e colegas passando a se dirigir a juiz
também não mais de baixo para cima, mas no mesmo patamar, com peito erguido, com orgulho
daquela carreira a que ele pertence.
“Muito bem. O que você enxerga de desfavorável na instituição que o pagamento
por performance ajudou ou ajuda a superar.”
E: Essa, essa... não o pagamento por performance, em si, mas essa... essa... essa
defasagem remuneratória que existia, né. É isso aí, colocando a gente no mesmo patamar das
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outras carreiras que sempre foram a referência, isso aí... foi uma grande melhoria, né, vamos
dizer assim.
“Então, vamos dizer assim: o pagamento por performance ajustou essa questão,
essa questão da defasagem remuneratória dentro da carreira...?”
E: Isso. Exatamente.
“Então como e por que você, Carlos, você acha que o pagamento por
performance é uma boa prática?”
E: Só de honorários, especificamente...? Ou... em geral, pagamento por
performance?
“Pagamento por performance na PGFN, como ele é na PGFN.”
E: Na PGFN... Igual eu falei, os colegas mais empolgados, vendo vitórias... isso aí,
nesse aspecto, sim [é uma boa prática]. Você... ‘cê’ fica mais feliz com o êxito concreto, é...
de... de ações específicas, de cobrança, de defesa e isso impacta bem, bem no serviço,
obviamente, isso motiva.
“No que o pagamento por performance beneficia a instituição? Sim, é uma
pergunta mais ou menos assim: você acha que o pagamento por performance beneficia a
instituição ou a carreira do Procurador da Fazenda Nacional?”
E: Não, eu acho que beneficia, é... beneficia... Acho que, obviamente, como
qualquer acréscimo remuneratório, [ele] beneficia diretamente a pessoa envolvida... Mas,
beneficia também diretamente o órgão, e no caso da PGFN, porque o servidor está muito mais
motivado. Tá tudo relacionado a essa motivação. Eu acho que se beneficia diretamente neste
aspecto, não tenho dúvidas, na satisfação dos servidores, no caso dos procuradores, com o
trabalho, na motivação e no desempenho mesmo, acho que ela se beneficia indiretamente na
medida em que o servidor tende a ter um desempenho melhor.
“Quero lembrar que você falou que a carreira de Procurador da Fazenda
Nacional sofreu uma alteração, de como ela seria melhor observada pelas demais... Você
acha que o pagamento por performance beneficiou a carreira de Procurador da Fazenda
Nacional?”
E: É carreira, na verdade assim, quando eu falo ‘carreira’, eu tô querendo falar da
instituição. Enfim, né? Obviamente que a instituição tem outras carreiras que a integram, mas
nesse sentido de honorário, como é restrito aos procuradores, eu tô me referindo à “carreira
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instituição”, então, assim, passa a ser uma carreira mais atrativa e, portanto, uma instituição
mais atrativa, entendeu? Não se olha mais com menosprezo... Então, nesse aspecto, também,
de imagem do órgão, da instituição e da carreira, obviamente, ela ganha também, não só no
desempenho, como eu falei, do motivacional, mas de imagem também.
“Então, você acredita numa política de pessoal que seja baseada no pagamento
por performance, se acha ela eficiente, tem valor estratégico, é motivador...”
E: Olha, eu, principalmente, aqui, depois do [evento de capacitação que o
interlocutor estava participando] ... Eu acredito, sim, e cada vez mais... Como eu disse lá no
começo, lá atrás, eu tinha muito medo de encontrar no serviço público aquela imagem clássica
que a gente tinha, da burocracia, né, do servidor apegado às formas e não ao resultado... aqui
no [evento de capacitação] tive oportunidade de ver... eu tinha esse contato com a
Administração Pública, não é? A evolução das Teorias da Administração e os paradigmas...
desde o paradigma da Nova Gestão Pública, quebrou-se essa ideia de apego às formas de
trabalho burocrático, e passou-se a um controle mais finalístico, analisar resultados... e eu acho
que isso tá totalmente ligado... ou... ligado não! Obviamente a remuneração por desempenho tá
ligado a esse paradigma, não o inverso, né, o paradigma é muito maior. Mas... e aí eu passei
olhar isso com outros olhos, né, obviamente, o serviço público tem que ter para o servidor,
como o procurador ou qualquer outra carreira do serviço público, algumas garantias já que ele
ali não tá... ele precisa de uma certa Independência e não se sujeitar a pressões políticas, no
sentido de política, politicagem... E aí precisa de algumas garantias, que no ente privado isso
não acontece, né? No ente privado é o dono da empresa que manda, no serviço público quem
manda é a sociedade... a sociedade muitas vezes... Não, não, não. Não reflete aquilo que o gestor
imediato quer fazer, a sociedade... o interesse da sociedade está refletido nas leis, né? Não na
vontade momentânea de determinado gestor... e então o servidor público precisa dessa garantia
para isso. Agora, ao mesmo tempo, você dá somente essa garantia sem cobrar um desempenho,
ou sem estimular o melhor desempenho, faz com que as pessoas se acomodem naturalmente.
Isso está relacionado ao modelo anterior, né? Então... Essa remuneração por desempenho nesse
paradigma atual, de controle finalístico, de incentivar inovações, de estimular a atuação
proativa, eu acho que está totalmente relacionado, faz todo sentido, acho bem interessante.
“Pagamento por performance, você acredita que proporciona o devido valor
remuneratório em resposta à efetividade, eficácia. Você acha que tinha que ser maior,
menor?”

134

E: Essa realmente eu não sei te dizer, não sei como mensurar... Meu ponto de vista,
pessoal, o que mais me motiva não é a remuneração. É ver... eu fiz a entrevista com [nome de
uma pessoa] e falei isso para [aquela pessoa] também... é assim: “é ver, é ter a possibilidade –
e motiva diretamente a ocupar um cargo de chefia, né?” É ver... não é remuneração da chefia,
em si, não é o DAS [função comissionada especial remunerada no serviço público] o que me
motiva... é ter a oportunidade de implementar uma ideia que eu acho que vai ser boa e vê o
resultado concreto dessa ideia... isso aí me motiva muito mais do que a remuneração do DAS
[função comissionada especial remunerada no serviço público]. Eu não saberia transplantar isso
para a atuação ordinária, relacionada ao cargo em si, para ver em que ponto os honorários
representariam para isso... mas, eu pessoalmente, para um cargo de chefia, o que me atrai não
é, de forma alguma, a remuneração... a gente até... obviamente, talvez se tivesse uma
remuneração bem mais baixa, isso fizesse alguma diferença, nós temos uma remuneração, hoje,
muito boa, excelente para o país em que vivemos e a remuneração a mais que a chefia que
proporciona não causa motivação, não, o que motiva são outros fatores.
“Embora a sua resposta nesse item, vou perguntar especificamente sobre
responsabilidade, ‘accountability’. Você se sente responsável pelo seu nível de performance,
pelo que você desempenha, devido ao fato de você receber mais por isso?”
E: Não, não, não em sinto não. Eu acho que a responsabilização ela tem que ser
inerente, independentemente da remuneração. Eu sempre defendi, defendo isso, que a
corregedoria passa a atuar, realmente... e a gente viu isso também mudando de uns anos para
cá... independentemente de questões de remuneração... não é porque o sujeito recebe pouco
que ele vai, que ele pode fazer um ‘serviço porco’, entendeu? Isso, isso não... você não pode
ligar essas duas coisas... uma coisa é a responsabilidade que você tem que exercer independente
da remuneração que você recebe, já que você assumiu o compromisso de exercer aquela função,
um cargo público efetivo ou um cargo em comissão, né? Outra coisa, é a remuneração ser
adequada ou não para aquela responsabilidade, entendeu?
“Entendi. Você poderia, Carlos, me dizer sua idade...?”
E: Eu tenho 40.
“... a data que você iniciou na PGFN?”
E: [...] de 2007. Posse às 17h [Risos].
“De forma bem simplista essa classificação que eu vou lhe apresentar a área de
atuação... Você é da defesa, da consultoria, da administração/gestão ...?”
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E: Hoje, eu sou da gestão, pronto.
“Você é natural de onde...?”
E: Pernambuco [traduzido].
“E a sua região de atuação?”
E: 5ª Região.
“Estou muito satisfeito com sua entrevista, muito obrigado, vou declarar que ela
terminou à 9h02min.”
E: Tranquilo eu que agradeço...
“Nossa, foi bem produtiva...”
E: Falei demais... [Risos]
“Não, você foi muito bem... Obrigado.”
E: [Risos]

4. TRANSCRIÇÃO Nº 4

Entrevistado Nº 4 – (E): GOVERNO – 10/12/2019
“Então, eu vou dar início aqui, a data de hoje é dia 10/12/2019, 13h21, e eu queria
que você escolhesse agora, aqui, do nada, um pseudônimo, um apelido para eu me relacionar
com você, para fazer alguma pergunta...”
E.: Um pseudônimo? Governo.
“Vou fazer umas três perguntas iniciais para uma resposta direta...”
a.) “Você concede esta entrevista de livre e espontânea vontade?”
E: Sim.
b.) “Você está ciente de que sua entrevista será utilizada apenas como material de
pesquisa acadêmica?”
E: Sim.
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c.) “Esta entrevista terá caráter anônimo. Você gostaria de declarar mais alguma
ressalva?”
E: Não.
“Muito bem. Governo, como a sua história de vida te levou à área de direito...”
E: É... bom, a área de direito? Não foi algo que surgiu, assim, de imediato, quando
eu tava fazendo a opção pra vestibular, né, eu fiz um teste vocacional, eu já tinha eliminado
algumas coisas que eu sabia que eu não tinha muito não tinha muito a ver com o meu perfil com
afinidades, então toda a a área de biológicas, eu já tinha eliminado, a área de exatas também,
eu não tinha muita afinidade. Então, já sabia que era, assim eu gostava da área de humanas, mas
dentro da área de humanas, eu não tinha nada específico, nem definido, seria direito, eu fiz o
teste vocacional, deu Direito, Psicologia, Administração e acabou que eu achei que o Direito
seria algo, de mais, de mais conteúdo, né, que poderia me servir, pra depois da graduação
mesmo, se eu não fosse trabalhar como advogado, foi por isso.
“Como e por que foi que você veio se tornar um Procurador da Fazenda
Nacional?”
E: Bom, da mesma forma, assim, a carreira específica de Procurador da Fazenda
Nacional, eu não, não era algo que é eu alvejava especificamente, né? Mas, eu me formei,
advoguei em escritório privado por alguns anos... E aí, talvez por influência familiar, a minha
mãe era servidora pública, já se aposentou hoje, né, e também constatando a realidade da vida
da advocacia privada, eu achei que seria um trabalho que eu pudesse me realizar mais, uma... e
aí, sim, a advocacia pública surgiu nesse momento, porque eu também não tinha aptidão, ou até
mesmo assim vocação, na verdade, né, para carreira de magistratura nem de Ministério
Público... então, eu gostava da advocacia privada, assim da advocacia em geral, mas via que na
advocacia privada tinha muita coisa que me... que me incomodava um pouco, né? Justamente
até mesmo, assim, a questão de trato com o cliente, da expectativa exagerada que cliente ficava,
fica, né, na advocacia privada... e embora gostava da advocacia, eu vi que no meio privado,
talvez eu... não era muito a minha, a minha área. E aí foi uma opção fazer concursos para a
advocacia pública em geral... e aí passei na PGFN, e estou lá, desde então.
“Então, em termos profissionais, atividade e correlatos, como você resume a sua
biografia profissional até o presente momento...”
E: Em termos profissionais...? Como que eu resumo minha biografia...? Bom. Eu
iniciei, na verdade, como trainee numa empresa, uma grande empresa multinacional de
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auditoria... que é.. acho que pode citar o nome, acho que não tem problema é a Pricewaterhouse
Coopers, então eu fui trainee lá e aí lá eu despertei mais o gosto pelo Direito Tributário, pela
consultoria tributária, que era o que eu fazia e depois eu fui para um escritório privado nessa
área também e... já tem 16 anos que eu tô na PGFN, estou satisfeito com o meu cargo com meu
trabalho. Acho que é algo relevante, o que eu faço e me empenho para fazer da melhor forma
possível. Então, eu acho que tá okay, tô realizado atualmente.
“Uma expressão pagamento por performance também conhecido como
pagamento pelo desempenho. Explique em suas próprias palavras o que você entende sobre
isso.”
E: Eu entendo que é exatamente você ganhar pelo resultado, é a valorização do
resultado do desempenho, né? Do grau de dedicação que você tem no seu trabalho e é uma...
na verdade eu acho que isso é um avanço em relação ao pagamento normal por hora, por
exemplo, por hora de trabalho, né, por hora você senta ali, você se dedicando, ou não, fazendo
bem feito, ou não, você tem a garantia que vai receber aquele valor “x”... e quando você atrela
uma... pelo menos uma parte da sua remuneração a seu desempenho, ao resultado que você
oferece, eu entendo isso como extremamente positivo, seja para quem está pagando quanto para
quem está recebendo.
“Como você acha, entende, percebe que surgiu a questão do pagamento por
performance na PGFN?”
E: Bom, eu acho que surgiu de duas, dois, duas vertentes independentes, mas que
ao mesmo tempo elas não têm relação, né? Surgiu por uma demanda dos próprios servidores,
né, dos procuradores... surgiu por uma demanda deles, em razão de uma previsão legal no
estatuto da OAB, que já falava desde 1994, salvo engano, 1994, estatuto que fala que os
honorários de sucumbência cabem ao advogado, né? E nós somos advogados também... somos
advogados públicos, mas somos advogados. Então já tinha essa previsão legal, tem todo esse
histórico de demanda, né, na carreira por isso... É... associado a isso, a maioria das advocacias
públicas em todo país, estaduais e municipais, já tinham essa remuneração dessa forma, né, já
reconheciam como devidos os honorários de sucumbência aos seus advogados públicos... então,
surgiu da demanda da carreira... e surgiu também como uma forma da própria instituição, da
própria administração, de atender a uma demanda da carreira; ou seja, de aliviar uma pressão
por aumento salarial de uma forma que isso não implicasse ao erário público, em aumento de
gasto ao erário público... A partir do momento que... que é reconhecido que é devido os
honorários sucumbenciais aos advogados, né? Essa é uma verba que quem tá pagando é a parte
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que perde no processo, não é a Administração. Então acho que com esse dia essas duas vertentes
a demanda do Servidor e uma facilidade para resolver uma reivindicação pela administração.
“Explique com as suas palavras, Governo, o funcionamento do pagamento por
performance na PGFN.”
E: Bom. O pagamento por performance funciona da forma que todos os honorários
de sucumbência, né, ou seja, aquelas condenações em que o juiz fixa a obrigatoriedade de
pagamento de uma verba ao advogado vencedor da demanda pela parte que perdeu a demanda,
né, isso decorre dessa decisão judicial e se junta... como é muito difícil identificar individualizar
quem atuou em cada processo... Tem um grande fundo que todos esses honorários de
sucumbência em que a União ganhou a ação, ou seja, a parte que perdeu a ação tem que pagar
esses honorários e isso é juntado em um fundos e é dividido igualitariamente por todos os
advogados públicos federais
“Essas duas próximas agora são interligadas, Governo, então é possível que você
faça uma única resposta ou se você preferir você pode separar... eu vou ler elas juntas agora:
Como você acredita que o pagamento por performance instituído na PGFN impacta no seu
desempenho pessoal? E de que forma você acredita que o mesmo pagamento por
performance instituído na PGFN impacta no desempenho da PGFN como um todo? Na
expectativa pessoal e na perspectiva institucional...”
E: É, eu acho que tem relação às duas perguntas por quê... eu acho que, na maior
parte dos advogados públicos, procuradores, tem... talvez coincida o entendimento pessoal com
o entendimento da instituição, porquê... Eu acho que a maior parte dos servidores tem o
engajamento maior, tem um comprometimento maior, a hora que você sabe que o seu salário,
parte do seu salário, pelo menos depende, vai ficar... pode ser que tenha uma relação, uma parte
do seu salário, com a qualidade do seu trabalho, com a dedicação, com seu comprometimento.
Eu acho que isso tudo leva as pessoas... têm uma tendência de trabalhar melhor, de se dedicar
mais... então... é aquele negócio: você pode fazer uma petição extremamente bem feita, ou uma
petição boa que atenderia à defesa, mas você sabe que você pode ganhar mais, fazendo, se
dedicando mais, caprichando mais, eu acho que a maior parte das pessoas tendem a caprichar
mais, a fazer uma defesa mais completa quando sabe que ele pode ter um benefício financeiro
por aqui também.
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“As duas próximas são conjuntas também, vale o mesmo princípio: como você
argumentaria contra o pagamento por performance instituído na PGFN; e como você, por
outro lado, defenderia o pagamento por performance instituído na PGFN.”
E: A argumentação contrária... aí, é até uma questão de ideologia e talvez de...
assim, de alteração legislativa, né? Porque atualmente tem todo um arcabouço legal e uma
fundamentação legal e jurídica que fundamentam essa cobrança... então, primeiro, para haver
uma alteração disso, eu acho que teria que fazer a alteração legislativa... por exemplo, se
houvesse alteração, alterando o estatuto da OAB, falando: “Não, os advogados não pertencem
mais... os honorários não pertencem mais aos advogados, pertencem às partes, à parte
vencedora”... Aí, eu acho que... que isso poderia ter fundamento até.... assim, então...
ideologicamente se você for pensar... talvez... Poderia se alegar que os honorários... A parte que
foi demandada no processo judicial, né, que gastou seu tempo gastou, talvez, um dinheiro
contratando advogado isso deveria ser revertido para a própria parte. Então, acho que a
argumentação seria nesse sentido que na verdade a Lei que existe hoje, ela teria desvirtuado...
a titularidade de isso deveria ser talvez não aos advogados, mas à própria parte né? Então, essa
seria... mas, aí, quer dizer, é um negócio que não é especificamente em relação aos advogados
públicos, é em relação a toda a advocacia, né? Você teria que mudar o estatuto da OAB para
falar que os honorários não cabem mais ao advogado, mas caberia à parte vencedora. Esse,
talvez, seria um argumento contrário... e defendendo, eu acho que é exatamente a questão de
valorização do resultado por busca do desempenho. Então, eu acho que isso tá mais concatenado
com uma gestão eficiente da atuação em processo... então, incentiva, acho que o pagamento dos
honorários incentiva aquele advogado a se dedicar mais ao processo, a trabalhar melhor, e a ter
mais chance de êxito e isso acaba por refletir em ganho para própria parte, né, pro cliente que
contratou o advogado... Então, eu acho que é uma tendência que todo trabalho, eu acho que
quando uma parte da remuneração desse trabalho decorre de uma análise de desempenho, é
uma gratificação pelo desempenho, pela atuação, eu entendo que isso é positivo e isso reflete
positivamente tanto para quem tá pagando quanto para quem tá recebendo. Então, o pagamento
por desempenho, eu acho que deve ser sempre valorizado.
“Você tem ideia de quanto foi a melhoria dos institucional com a implantação do
pagamento performance na PGFN?”
E: Não, quantitativamente, assim, em termos de verificar o percentual de ações, de
êxito nas ações, se houve um aumento nas ações judiciais, especificamente eu não faço ideia,
mas eu tenho a percepção, isso é uma percepção, uma inferência assim nada possível de ser
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comprovado, né, mas é uma percepção de que o trabalho ficou mais qualificado, a defesa ficou
mais ficou mais ‘aguerrida’, digamos assim, que os processos ficaram mais, ficaram trabalhados
de uma forma melhor e as pessoas estão se dedicando mais.
“Nesse sentido, até concatenando: se não fosse o pagamento por performance o
que você diria, na sua opinião, que seja causa de uma melhoria da performance institucional,
exemplo do que parece ter ocorrido na PGFN?”
E: Você fala, assim, tirando a variável ‘pagamento por performance’ e se
mantivesse esse resultado positivo, se tivesse um aumento na performance, o que que teria
acontecido se se comprovasse que houve uma melhora dos resultados, mas que não tivesse
ocorrido o pagamento performance, é isso?
“Isso. [Longo tempo]. Se quiser, eu posso lhe apresentar algumas expressões...”
E: Sim.
“Melhor inteligência fiscal, rating, monitoramento patrimonial, melhores
mecanismos de cobrança, convênios, como o Serasa, bloqueio de bens, responsabilização
administrativa de devedores, melhores processos de trabalho, RDCC, ajuizamento seletivo,
controle de prescrição, Regularize...”
E: É, sim, eu acho que isso tudo poderia contribuir também... Deixa eu pensar se...
[Pausa] Com certeza, né. Eu acho que, sim, não é apenas o pagamento por performance que vai
ensejar exclusivamente uma melhora no resultado, eu acho que o pagamento de performance
ou por performance é uma das ferramentas para que se tenha um resultado melhor na instituição,
mas outras ferramentas, de aperfeiçoamento da cobrança, da tentativa de se passar da cobrança
exclusivamente para a cobrança administrativa, né, eu acho que isso também contribui para
melhorar, a questão de protesto, protesto extrajudicial, dos títulos, acho que isso também
contribui para melhorar a performance... Agora isso, algumas dessas... desses, quer dizer, a
maioria desses pontos que foram citados, como o rating da dívida, o protesto de dívida extra
judicial, Regularize, outros mecanismos, isso diz muito respeito apenas às execuções fiscais,
ou seja, os processos de cobrança de Dívida Ativa... e isso é pouco aplicável nas ações de defesa,
né, nas ações em que o papel do advogado é muito mais decisivo... Então, eu acredito que nessas
ações, e é um volume grande de ações, né, as ações judiciais em que a União é Ré, ou seja não
se está cobrando nenhum tributo, mas se tá fazendo a defesa judicial da União... E aí, nessas
ações, eu acho que a melhor forma de se estimular o desempenho é a ‘gratificação’ por
desempenho, porque não tem como você... não tem dívida a ser protestada, não tem crédito a
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ser cobrado... são as ações em que... e tem um valor expressivo, nós temos ações de 100 milhões,
500 milhões... ação contra a União com o valor de 1 bilhão de reais, ou mais... nessas ações, o
papel do procurador na defesa, né, do advogado público na defesa da União é extremamente
relevante nessas ações... Aí, sim, eu acho que prepondera muito mais a questão do pagamento
por desempenho na atuação, sim, do que outros fatores que influenciariam, né? Mas, na
execução fiscal, sim, tem outros fatores, tem muitas ferramentas que contribuem para a
melhoria do desempenho.
“Preciso que você, por favor, esclarecesse uma diferença de forma breve mesmo,
entre a defesa, esse papel da defesa, a defesa e a cobrança, para ficar registrado...”
E: A ‘cobrança executiva’, né, são as ações de execução fiscal em que a União é
autora dos processos judiciais e ela vai na justiça cobrar os débitos que são lançados ou pela
Receita, ou de forma... de auto lançamento pelo próprio contribuinte, que declara e não paga,
né, então são débitos já constituídos e inscritos em Dívida Ativa em que a União é autora dos
processos fazendo a cobrança judicial, essas são as ações, são as execuções fiscais, né, e tem
outros mecanismos alternativos administrativos que foram desenvolvidos para auxiliar e
complementar essa cobrança judicial. E as ações de defesa são as ações em que os contribuintes,
pessoas físicas, pessoas jurídicas ajuízam, entram com um processo, né, ajuízam processo
judicial, discutindo alguma questão relativa à cobrança que eles foram feitas, ou eles estão
querendo anulação, ou a restituição de créditos, a possibilidade de compensação... Então nessas
ações, a União ocupa a posição de réu nos processos, né, e a defesa é feita pelos procuradores.
E essas ações tem uma grande representatividade, também, na Procuradoria, em termos de
quantitativo de ações como em termos de quantitativo de valores envolvidos.

Essa é,

basicamente, a diferença entre uma ação e outra.
“O que preponderantemente você enxerga de desfavorável na instituição que o
pagamento por performance ajuda o ajudaria a superar?”
E: O que é desfavorável que é... na instituição e que o pagamento por performance...
Ah, sim, talvez para o que eu acho é o próprio reconhecimento do trabalho, né? Eu acho que,
de forma geral, na Procuradoria, no serviço público, de forma geral, o reconhecimento de um
bom trabalho não existe, não tem... o máximo que... o máximo, quando você tem pessoas com
um nível de civilidade envolvida: “tapinha nas costas, parabéns pelo que você fez e tal...” O
máximo, agora, na Procuradoria. de uns tempos para cá, o trabalho é divulgado na intranet do
órgão, né, demonstrando uma atuação positiva e tal, mas... Assim, isso é recente e fica por aí.
Não tem uma repercussão maior, não tem, né? Por exemplo, a pessoa não tem uma promoção,
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porque o cara faz excelente trabalho consecutivos, ele não tem uma promoção por isso, ele não
tem uma ascensão na carreira por conta disso... Talvez, o colega do lado, que não se dedica
tanto, que não tem um comprometimento tão grande, que não obtém resultados tão positivos,
vai ter uma promoção na carreira até antes dessa pessoa... Então, eu acho que o pagamento por
desempenho vem para substituir esse reconhecimento, né... Substituir, não, vem como uma
forma de reconhecimento.
“Então, como e por quê você acha que o pagamento é uma boa prática? Veja que
talvez tenha relação com o que você estava conversando agora...”
E: Acho que... Como e... porque, né, com a boa prática, tem relação com uma boa
prática... Exatamente, isso é um incentivo à boa prática, um incentivo ao comprometimento, é
um incentivo à dedicação, é um incentivo a tentar fazer da melhor forma que você puder, porque
aquilo vai ter uma repercussão, não apenas para seu cliente, né, que a União, mas, para você
mesmo... Então, entre você fazer um trabalho bom e um trabalho excelente, né, eu acho que
tem esse incentivo da remuneração por performance, que pode ensejar a pessoa a procurar e
fazer um trabalho excelente.
“O pagamento por performance você acha que beneficia instituição ou a carreira
de Procurador da Fazenda Nacional? Não o indivíduo, mas a carreira...”
E: Pois é, eu acho que beneficia a ambos... beneficia a carreira, porque não deixa
de ser um atrativo, né, para atrair bons profissionais para carreira... Principalmente quando se
compara com as demais carreiras jurídicas e as carreiras de advocacia pública, que a grande
maioria delas já há muitos anos tem esse tipo de pagamento por performance... Então, assim,
acaba que a carreira, e de forma indireta a instituição, perdia bons profissionais porque essas
pessoas eram atraídas por outras carreiras em que o pagamento de honorários de sucumbência
já é institucionalizado há décadas... Então, as pessoas, às vezes, com vocação para aquele cargo,
excelentes profissionais, optaram por trocar de carreira porque a remuneração de outros eram
bem mais interessantes, né? Então, acho que isso é bom para a instituição que mantém bons
quadros, pessoas, profissionais competentes, que antem saiam exclusivamente em razão de
remuneração e hoje não sai mais. E é bom para a carreira que vai ter um grupo de profissionais
qualificados e comprometidos. Então, eu acho que é bom para ambas as partes. E tem a
vantagem de que isso não tem um desembolso da Administração, né? Isso não é um dinheiro
que tá saindo do erário, isso quem paga é a outra parte, que perdeu o processo judicial.
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“Você acredita em uma política de pessoal que seja baseada no pagamento por
performance? Você acha que ela é eficiente, tem valor estratégico, é motivadora?”
E: Sim, acredito, eu acho que você... pelo menos parte do salário. Talvez até o
salário integral depender de um resultado, eu acho que isso motiva, sim.
“Pagamento por performance na PGFN proporciona de fato um valor
remuneratório que seja correspondente a um aumento de produtividade e eficácia no setor
público? Você acha que tinha que ser maior, que tinha de ser menor? Você acha que tá
proporcional, o que se paga em termos de remuneração para uma resposta do aumento da
efetividade e eficácia...?”
E: É, porque, na verdade, o que se paga vai depender da quantidade de ações que
foram ganhas, né? Então, se as pessoas, se os procuradores e advogados conseguiram ganhar
mais ações, né, eu acho que isso aí vai tá atrelado, especificamente, ao desempenho se houver
mais ações judiciais em que houver ganho da União, né, isso é bom para a União, que vai
conseguir arrecadar mais, ou que vai deixar de pagar algum valor, e vai ser bom para o servidor,
para o procurador e que tá tendo um desempenho positivo nos processos judiciais.
“Essa última aqui é bem específica, é colocada em termos de accountability: você
se sente responsável pelo seu nível de performance devido ao fato de que você recebe a mais
por isso?”
E: Se eu me sinto responsável pela minha performance...? Bom. Isso na verdade, eu
entendo, não como, assim, não é ... Eu entendo como uma política de estímulo, uma política de
incentivar, é uma política de incentivo e de estímulo a sempre melhorar a minha atuação, porque
cada vez que eu pegar uma petição, por exemplo, um ‘modelo’ e que eu tentar trabalhar melhor
esse modelo que me foi passado, por exemplo... não, simplesmente: “Ah, eu tenho essa defesa
padrão, para esse tipo de ação, é essa, mas deixa eu, vou pesquisar, ver se tem uma ação melhor,
deixa eu ver se tem um precedente que se aplica melhor a este caso...” Então, isso é um incentivo
às pessoas a fazerem, a se dedicarem mais, a fazer um trabalho mais bem feito, mais completo,
né? Em que isso pode ensejar uma melhoria tanto para a União quanto como pro próprio
servidor, que vai receber um valor a mais... Como outras carreiras, né, tem também os bônus
de desempenho, né, que você estabelece alguma meta, né, eu acho até que poderia até talvez
mudar fazer uma alteração na forma de pagamento estipular metas é alguma coisa desse tipo...
Mas, a gratificação por desempenho, em que os honorários de sucumbência não são, não é.. o
honorário de sucumbência é pertinente ao trabalho de advocacia, né? Mas tem outras carreiras
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que não tem previsão legal de recebimento de honorário de sucumbência, mas que tem metas
também, tem pagamento por gratificação e por desempenho, e que eu acho que é uma forma
positiva tanto para os trabalhadores quanto para quem tá pagando.
“Tudo bem. Você se importa, Governo, de me declarar a sua idade...?”
E: 42 anos.
“Quando que você entrou na PGFN?”
E: 2003.
“Em uma classificação bem simplória, você é da área de judicialização,
gestão/administração ou consultoria?”
E: Não, é judicial, jurídica, atuação na defesa judicial da União.
“Muito bem. A sua naturalidade? Estado apenas.”
E: Minas Gerais.
“E qual é a área da PGFN, a região...?”
E: É a primeira região.
“Governo, fiquei muito satisfeito com sua entrevista, muito obrigado mesmo.
Ficou muito bom, eu vou dar como encerrada às 13h58. Muito obrigado”.

