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RESUMO 

 

Objetivo - Este estudo pretende compreender a construção institucional e o papel da 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) na percepção dos procuradores-gerais. Busca 

trazer um resgate da memória institucional, em uma análise das características organizacionais 

e atuação, para além de suas atribuições legais.  

Metodologia – A abordagem metodológica utilizada foi a da pesquisa qualitativa. A coleta de 

dados contou com a triangulação de técnicas com o objetivo de validar os dados secundários e 

primários. Os dados primários foram obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas com os 

procuradores-gerais da PGFN e os dados secundários a partir do acesso aos documentos 

institucionais e pesquisas em sites de internet. A partir de dez entrevistas semiestruturadas com 

os procuradores-gerais e investigação documental, pôde-se compreender as principais 

características da PGFN e suas transformações organizacionais ao longo dos anos, identificando 

a trajetória profissional e as competências dos procuradores-gerais do órgão. A análise dos 

dados foi realizada por meio de técnicas de análise de conteúdo e complementada com 

elementos da história oral, para registrar acontecimentos, como forma de resgatar a memória 

institucional. A pesquisadora utilizou também a observação direta, em razão de sua vivência na 

PGFN nos últimos doze anos. 

Resultados – A PGFN se revela o órgão mais antigo dentro do ME e da AGU. Com uma equipe 

de integrantes jurídicos e não-jurídicos, atua em todos os assuntos que envolvem a economia e 

a Administração Pública Federal, a formulação de políticas públicas, arrecadação e decisões 

que interferem tanto interna como externamente no País. Sua construção institucional se 

fortaleceu ao longo dos anos, se robustecendo com a Constituição de 1988 e a criação da AGU. 

Os resultados da pesquisa indicam que o papel da PGFN está relacionado a uma atuação 

resolutiva, inovadora, garantido segurança jurídica no cumprimento de sua missão institucional. 

Limitações – O momento que estamos vivendo, em razão da declaração de pandemia pela OMS 

e Ministério da Saúde, impedindo que todas as entrevistas fossem presenciais e dificultando o 

entendimento de alguns trechos em relação às entrevistas realizadas por plataforma digital, em 

face da qualidade e velocidade de internet. 

Contribuições - Os resultados obtidos podem contribuir para um resgate da memória de uma 

instituição com mais 65 anos e importante atuação para o Brasil, desde seu descobrimento, mas 

pouco conhecida ou compreendida para além de suas atribuições legais e constitucionais. O 

profissionalismo, segurança jurídica, inovação e qualidade técnica foram conceitos usados para 



 

compreender a atuação da PGFN, reforçados pelo investimento realizado pelo órgão na 

capacitação de seus integrantes. Este estudo pode contribuir na avaliação de outros órgãos 

públicos jurídicos e à literatura de transformação organizacional e memória institucional.  

Originalidade - Esta é a primeira pesquisa que analisa a PGFN, na percepção dos procuradores-

gerais ao longo das principais transformações organizacionais, com destaque para as atuações 

mais relevantes em cada gestão.  

 

Palavras-chave: PGFN, construção institucional, transformação organizacional, memória, 

história oral, capacitação. 

Categoria do texto: Dissertação de Mestrado/Artigo original. 



 

ABSTRACT 

 

Objective - This study aims to understand the institutional construction and the role of the 

Attorney General of the National Treasury (PGFN) in the perception of the attorneys general. 

It seeks to bring a rescue of institutional memory, in an analysis of organizational characteristics 

and performance, in addition to its legal attributions. 

Methodology - The methodological approach used was that of qualitative research. Data 

collection relied on the triangulation of techniques in order to validate secondary and primary 

data. Primary data were obtained through semi-structured interviews with PGFN's attorney 

generals and secondary data from access to institutional documents and research on internet 

sites. From ten semi-structured interviews with the attorneys general and documentary research, 

it was possible to understand the main characteristics of the PGFN and its organizational 

transformations over the years, identifying the professional trajectory and the competencies of 

the attorney generals of the body. Data analysis was performed using content analysis 

techniques and complemented with elements of oral history, to record events, as a way to rescue 

institutional memory. The researcher also used direct observation, due to her experience at 

PGFN in the last twelve years. 

Results - PGFN proves to be the oldest organ within the ME and the AGU. With a team of legal 

and non-legal members, it acts in all matters involving the economy and the Federal Public 

Administration, the formulation of public policies, collection and decisions that interfere both 

internally and externally in the country. Its institutional construction was strengthened at the 

over the years, strengthening with the 1988 Constitution and creation of the AGU. The results 

of the research indicate that the role of the PGFN is related to a resolutive, innovative 

performance, guaranteeing legal security in the fulfillment of its institutional mission. 

Limitations - The moment we are living in, due to the declaration of a pandemic by the WHO 

and the Ministry of Health, preventing all interviews from being in person and making it 

difficult to understand some excerpts in relation to the interviews carried out by digital platform, 

in view of the quality and speed of the internet.  

Contributions - The results obtained can contribute to a rescue of the memory of an institution 

over 65 years old and an important performance for Brazil, since its discovery, but little known 

or understood beyond its legal and constitutional attributions. Professionalism, legal certainty, 

innovation and technical quality were concepts used to understand the performance of PGFN, 

reinforced by the investment made by the agency in the training of its members. This study can 



 

contribute to the evaluation of other legal public bodies and to the literature on organizational 

transformation and institutional memory. 

Originality - This is the first survey that analyzes the PGFN, in the perception of the attorneys 

general throughout the main organizational changes, with emphasis on the most relevant actions 

in each management. 

 

Keywords: PGFN, institutional construction, organizational transformation, memory, oral 

history, training. 

Text category- Master's Dissertation / Original article. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas consolida-se no campo das ciências sociais estudos sobre as 

formas de como se originam e se transformam as instituições e os modos de como elas formam 

e regulam as relações econômicas, políticas e sociais (ROLO, 2019; COUTINHO, 2016; 

STANTON, 1995; COMPARATO, 1990; 1978). 

Se, de um lado, as instituições são determinantes para o desenvolvimento econômico, 

o progresso técnico e tecnológico nacional (STANTON, 1995), do outro, elas também podem 

ser identificadas como causas de mudanças estruturais de um país (COUTINHO, 2016). As 

instituições podem ser concebidas, moldadas e modificadas intencionalmente para influenciar 

perspectivas de mundo, comportamento e alterar status quo (WEISS; WOODHOUSE, 1992; 

COUTINHO, 2016). Nesse sentido, o Estado que conhecemos hoje não é um fim em si mesmo. 

É um mero instrumento da própria sociedade, para possibilitar sua existência (ABRAHAM, 

2015; FIOCCA; GRAU, 2001).  

Estão fixados no Art. 3º da Constituição Federal de 1988 os objetivos a serem 

realizados pela República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, 

desenvolver o país, acabar com a pobreza e a marginalização e minimizar as desigualdades 

sociais regionais, promovendo o bem de todos. Para tantas pretensões, é imprescindível obter e 

manter recursos financeiros de todas as ordens à disposição do Estado, possibilitando atingir 

tais objetivos (FIOCCA; GRAU, 2001).  

A atividade financeira é dotada, além da sua função fiscal, voltada para a arrecadação, 

a gestão e aplicação de recursos, de uma função extrafiscal ou regulatória, que visa obter 

resultados econômicos, sociais e políticos, como controlar a inflação, fomentar a economia e a 

indústria nacional, redistribuir riquezas e reduzir a marginalidade e os desequilíbrios regionais. 

Para tanto, o Direito Financeiro tem como uma de suas ramificações o Direito Tributário, 

considerado como ciência que regula uma das principais formas de receitas públicas: o tributo 

(SILVA, 2020). 

Hoje, o Direito Tributário assume a sua fundamental função no ordenamento jurídico 

brasileiro, atuando autonomamente, porém ao lado do Direito Financeiro na realização do que 

podemos denominar de justiça fiscal em sentido amplo, oferecendo ao cidadão e aos governos 

os mecanismos necessários para a criação de uma sociedade mais digna e justa (GRILO, 2014; 

ABRAHAM, 2015). 
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O Estado brasileiro aspira harmonizar os interesses individuais com os de toda a 

coletividade, a fim de implementar, simultânea e equilibradamente, políticas sociais com o 

propósito de franquear igualdade de oportunidades, redistribuição de riquezas e 

desenvolvimento econômico sustentável (FIOCCA, 2001).  

Ora, se há um direito, deve haver também um dever que lhe seja correspondente. Se 

existe liberdade, haverá um custo para usufruí-la. Se o Estado tem como função oferecer à 

coletividade uma gama de bens e serviços, estes devem possuir uma fonte de financiamento 

(ABRAHAM, 2015). Assim, o dever fundamental de pagar tributos consubstancia-se pela 

realização dos princípios da capacidade contributiva, da dignidade da pessoa humana e da 

solidariedade, como expressões constitucionais de uma ética fiscal pública (ROLO, 2019).  

Assim, fez-se necessário criar no corpo burocrático estatal, um segmento dedicado à 

administração fiscal com os propósitos principais de serem alcançados maiores ingressos à 

Fazenda e melhor defender os interesses do erário público (GRILO, 2014). Ao lado do braço 

voltado à arrecadação, cujo órgão no âmbito da União é a Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, na formatação institucional brasileira comporta uma estrutura jurídica voltada, dentre 

outras atividades, à assessoria jurídica no âmbito do Ministério da Fazenda, ao controle da 

legalidade dos atos de lançamento de créditos, das mais diferentes naturezas, destinados à 

inscrição na Dívida Ativa; para posterior cobrança executiva e à defesa da União. Essa estrutura 

jurídica, a partir de 1955, com o advento da Lei nº 2.642, de 09 de novembro, é conhecida sob 

a denominação oficial de Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN (GRILO, 2014). O 

Decreto-Lei 147, de 1967, é apenas um reflexo dessa Lei. 

Esse marco legal busca dar novos contornos à advocacia pública fiscal para uma nova 

época em que a sociedade brasileira se tornava mais urbana e a economia passava a se 

industrializar, exigindo da administração pública respostas mais ágeis para uma realidade mais 

dinâmica (QUEIROZ e CAMPELLO, 2008).  

Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, foi criada a Advocacia-Geral 

da União - AGU, como função essencial à justiça, conforme artigo 131 e, de forma expressa, 

trouxe a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, no parágrafo 3º, como responsável 

pela execução da dívida ativa de natureza tributária e a representação da União.  

Com a edição da Lei Complementar nº 73, em 10 de fevereiro de 1993, além de órgão 

de direção superior da AGU, responsável, também pela assessoria e consultoria do ministro e 

Ministério da Fazenda/Economia, a PGFN passou a ser subordinada tecnicamente ao Advogado 

da União e administrativamente ao Ministério da Fazenda/Economia. 
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Por tudo que a PGFN representa, entrega à sociedade e por toda sua história, se faz 

importante resgatar sua construção institucional ao longo dos anos, bem como buscar saber qual 

o papel que desempenha, na percepção dos seus procuradores-gerais, permitirá resgatar a 

memória institucional, tornar a PGFN mais conhecida, e, entender os bastidores das escolhas 

dos seus líderes, através de uma análise entre o técnico e o político. 

 

1.1 Contextualização 

 

Em todos os momentos históricos da evolução humana, têm-se observado inúmeras 

influências nas técnicas de obtenção da informação.  A necessidade do indivíduo de mudar o 

ambiente em que vive, imprimir suas marcas e seus pensamentos, tem por escopo a tentativa 

de melhorar suas condições de sobrevivência, de dominar a informação e, também, de se 

imortalizar com suas descobertas (LIRA, CÂNDIDO, ARAÚJO E BARROS, 2008). 

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN é um órgão jurídico, de direção 

superior da Advocacia-Geral da União – AGU, prevista na Constituição Federal de 1988, como 

função essencial à justiça, e faz parte da Administração Tributária Federal. Possui natureza 

jurídica peculiar, em razão da sua dupla subordinação, técnica e administrativa, a dois 

ministérios distintos, e, atua em três grandes áreas: na defesa da União, administrativa ou 

judicial, em matéria tributária; na gestão da Dívida Ativa da União e do FGTS; e, é o órgão que 

faz assessoria jurídica e consultoria ao Ministro e Ministério da Economia/Fazenda.  

Liderada pelo procurador-geral é composta por integrantes jurídicos e não jurídicos. 

Os jurídicos, responsáveis pela área finalística são os procuradores da Fazenda Nacional - PFNs 

e, os não jurídicos, responsáveis pela área transversal e de apoio à área finalística, são os 

servidores administrativos, cedidos, requisitados, terceirizados e estagiários. Para integrar a 

carreira de procurador da Fazenda Nacional - PFN é preciso ser advogado e lograr êxito em 

concurso público de provas e títulos. Desde 1955, ano da primeira Lei Orgânica da PGFN, o 

órgão teve 24 procuradores-gerais; já a partir da Constituição Federal de 1988, considerando o 

que atuava à época e o atual, foram treze procuradores-gerais (PGFN, 2020; ROLO, 2019). 

Com a promulgação da Constituição Federal no Brasil em 1988, foi inaugurada uma 

nova ordem democrática e, consequentemente, diversos acadêmicos retomaram o tema da 

construção institucional e a compreensão das instituições (COMPARATO, 1989; 1990; 

STANTON, 1995). 
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Segundo Filgueiras (2018), o processo de transformação institucional das 

organizações responsáveis pelo monitoramento e controle da ordem política e da administração 

pública no Brasil ocorreu de forma incremental por meio de reformas administrativas 

(FILGUEIRAS, 2008). Um aspecto relevante a ser compreendido resultou ser o caráter 

incremental do processo de desenvolvimento institucional, decorrentes por fatores exógenos e 

endógenos ao quadro de regras formais e informais que conformam a instituição (MAHONEY; 

THEKEN, 2010; PIERSON, 2004). Um dos fatores que explicam tal caráter incremental é o 

desenvolvimento das competências pessoais e profissionais por meio de ações sistematizadas 

de capacitação promovidas por organizações e instituições públicas e privadas (GAETANI; 

BAGGIO, 1997; MAGALHÃES et al., 2010; TASCA, ENSSLIN; ENSSLIN, 2012). 

Nesse contexto, a memória institucional resulta em um elemento indispensável para a 

compreensão deste fenômeno. Por meio da memória, as instituições podem reter as informações 

que interessam para seu funcionamento e transformações (HALBWACHS, 2006; PRADO; 

SOUZA; COSTA, 2019). 

As instituições públicas possuem papel constitutivo e transformador dos indivíduos e 

da sociedade. Elas são importantes unidades de análise em estudos e trabalhos acadêmicos para 

compreender características, atuação e transformações organizacionais ao longo dos anos 

(COUTINHO, 2016; FILGUEIRAS, 2018). 

A busca da coerência histórica, da reconciliação e da coerência com o passado são 

práticas comuns nas organizações públicas. Motta (1979) destaca que: “Antes de olhar para 

frente e saber o que se tem que fazer, olha-se para traz para saber o que tem que ser mantido. É 

a prática de se decidir de olho nos retrovisores” (p. 13). Assim, a tendência é de promover 

apenas modificações incrementais no status quo. Mudanças mais radicais, somente com fortes 

pressões externas. Isso comprova que a visão de Drucker (1995) de que: “Cada vez mais as 

organizações terão de planejar o abandono, ao invés de tentar prolongar a vida de um produto, 

política ou prática de sucesso” (p. 46), ainda não encontra guarida no setor público 

(GIACOBBO, 1996). 

Mostrar a PGFN, importância, atuação e sua participação enquanto órgão integrante 

da Administração e Advocacia Pública ao longo da história do Brasil permite tornar o órgão 

mais conhecido e compreendido. Ao longo deste trabalho será apresentada a PGFN, com os 

aspectos relevantes em relação à construção institucional através de sua transformação 

organizacional, de como desempenha seu papel com foco em soluções inovadoras e garantia da 
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segurança jurídica, primando por uma atuação técnica sem perder de vista momentos e 

necessidade de uma atuação política. 

1.2 Problematização 

Um dos mais longevos órgãos da Administração Pública Federal no Brasil é a 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN. Em razão de suas atribuições, a PGFN 

passou por várias transformações organizacionais ao longo dos anos, sempre desempenhando 

um papel importante para o País (GRILO, 2014; ROLO, 2019). 

A história da PGFN se relaciona com a história do Brasil, se faz presente mesmo com 

nomenclaturas diferentes, mas, em razão de suas atribuições, desde o descobrimento. Sua 

construção institucional é bem peculiar e, ao longo dos anos, passou por várias transformações 

organizacionais, e na designação atual a PGFN vem, desde 1955, completando 65 anos, em 

novembro de 2020 (SOUZA, 2015; GRILO, 2014).  

De acordo com a Lei Complementar nº 73, uma das atribuições da PGFN é assessorar 

o Ministro da Fazenda (BRASIL, 1993). Com a criação do Ministério da Economia, em janeiro 

de 2019, a PGFN passou a fazer o assessoramento, além dos órgãos que já integravam o extinto 

Ministério da Fazenda, como Receita Federal do Brasil e Secretaria do Tesouro Nacional, de 

todas as 5 Secretárias Especiais do Ministério e Ministro da Economia, atuando, além das 

matérias que envolvem a economia, tributário e financeiro, também, em matérias de pessoal, 

planejamento, orçamento e gestão, comércio exterior, indústria,  trabalho e previdência (PGFN, 

2020).  

Mas, ainda assim, ou talvez, por isso, é um órgão desconhecido, confundido ou 

incompreendido. Uma das maiores dificuldades ao falar da PGFN é fazer as pessoas entenderem 

o que é a PGFN, explicar qual o seu papel, suas características, sem, exclusivamente, se limitar 

a repetir suas atribuições legais e constitucionais. O próprio nome do órgão estimula a confusão, 

seja procuradoria seja fazenda, ou os dois juntos, como é o caso. 

Muitas vezes referida como cobradora de impostos, Procuradoria da Receita, do 

Tesouro, às vezes confundida com outros órgãos, até inexistentes, outras definida de forma 

incorreta. A PGFN e, principalmente, a importância e relevância de seu papel para o Brasil e a 

sociedade não são conhecidos de forma correta pelos seus pares, pelo meio jurídico, pela 

sociedade e até mesmo pelos seus integrantes. Não raras as vezes, os próprios procuradores da 

Fazenda Nacional ao falar ou explicar a PGFN, se limitam a reproduzir o texto da Lei, ou 
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descrever as atividades que eles próprios fazem enquanto procuradores e, de forma fria e 

distante, falam das suas atribuições, em regra, se referindo a uma atuação que afeta apenas às 

questões de defesa tributária e execução da dívida ativa.  

Observando a PGFN, na estrutura do Ministério da Economia e, por fazer parte da 

Advocacia-Geral da União - AGU, tudo isso também não facilita a compreensão da instituição 

PGFN, ao contrário. Sem uma explicação detalhada da estrutura em que está inserida em cada 

Ministério o entendimento sobre a PGFN fica limitado. E, mesmo explicando, ainda ficam 

várias dúvidas.  

Como regra, sempre que dizemos que trabalhamos na PGFN, nos perguntam o que é a 

PGFN. Quando explicamos a dupla subordinação ou as atribuições, ainda assim, o aspecto de 

não ter entendido é expresso no rosto das pessoas. Elas continuam confusas, e, para encerrar o 

assunto, muitas vezes nos limitamos a dizer que cobramos os tributos que a Receita Federal não 

conseguiu receber espontaneamente.  

Mas, independentemente de compreensão, a PGFN vem se destacando nos últimos 

anos, os próprios procuradores-gerais reconhecem isso, o que acrescenta mais uma razão do 

quanto é importante divulgar como a PGFN participa do cenário de cumprir a relevante missão 

de compatibilizar as políticas públicas, desenhadas pelos representantes eleitos pelo povo às 

molduras do ordenamento jurídico. Conhecer mais sobre a PGFN robustece a própria atuação 

da Administração Pública.  

1.3 Problema de Pesquisa 

Considerando tudo isso, o objetivo deste trabalho é compreender a construção 

institucional e o papel da PGFN na percepção dos procuradores-gerais. Para tanto, este estudo 

se desenvolve a partir de um retrato dos marcos legais e constitucionais que envolvem a PGFN; 

à luz do referencial teórico numa análise do perfil e do cargo de procurador-geral; bem como 

se deu sua a construção institucional ao longo dos anos e, na definição do papel, quais são as 

principais características organizacionais e como se revela a sua atuação.  

A partir desta perspectiva, espera-se responder à seguinte pergunta de pesquisa: Como 

os procuradores-gerais percebem a construção institucional e o papel da PGFN? 
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1.4 Objetivo Geral 

Em sintonia com a pergunta de pesquisa, o objetivo principal deste estudo é 

compreender a construção institucional e o papel da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN) na percepção dos procuradores-gerais.  

1.5 Objetivos Específicos 

Objetivos específicos do estudo:  

(1) resgatar a memória institucional da PGFN, em uma análise da atuação da 

instituição pública; 

(2) compreender as principais características da PGFN e suas transformações 

organizacionais ao longo dos anos; e 

(3)  identificar a trajetória profissional e as competências dos procuradores-gerais do 

órgão. 

1.6 Relevância 

O Brasil é um país de dimensões continentais e a PGFN está presente em todos os 

estados e regiões com mais de cem unidades espalhadas por diversas cidades. É um órgão, sui 

generis, seja pela dupla vinculação ou pelo desempenho de suas atribuições finalísticas 

distintas. No desempenho dessas atribuições a PGFN se vê nos bastidores das principais 

decisões que envolve o país, pois assessora diretamente o Ministério/Ministro da 

Economia/Fazenda (PGFN, 2020; GRILO, 2014). Além disso, independente da atribuição que 

desempenha, a PGFN faz parte da construção do Brasil no cumprimento dos ditames 

constitucionais em sintonia com os objetivos declarados em 1988. 

O problema proposto nesse estudo sobre a PGFN, na visão dos seus líderes, 

proporcionará conhecer uma PGFN muito além das descrições de suas atribuições legais e 

constitucionais, assim como permitirá descobrir como se deu a construção institucional da 

PGFN em mais de 500 anos de história, além de uma memória institucional, seja para os seus 

integrantes, órgãos da Administração e Advocacia Pública, seja para o Brasil e, principalmente, 

para a sociedade. 
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A relevância da pesquisa está em contribuir para a construção da imagem de um órgão 

tão relevante para o País e mostrar a influência e a importância da PGFN para o Brasil. Este 

estudo pretende contribuir na compreensão da visão de quem lidera um órgão com abrangência 

nacional e que participa dos bastidores do poder influenciando as principais decisões do País. 

Conhecer o papel da PGFN na percepção dos procuradores-gerais permitirá contar sua 

história, humanizando um órgão que se pauta pela legalidade estrita, mostrando os bastidores 

das decisões e da construção do arcabouço jurídico que rege as questões econômicas, tributárias 

e financeiras do nosso País. 

1.7 Delimitação de Estudo 

Este estudo foi delimitado ao contexto de uma única instituição pública. A partir desta 

premissa, considerando toda história da PGFN, a análise começará a partir da edição da sua 

primeira Lei Orgânica, 1955, e, de forma mais detalhada, a partir da Constituição Federal de 

1988. Para as entrevistas, foram incluídos os nomeados a partir de 1988, considerando o 

procurador-geral que atuava nesse período, nomeado em 1979, até o atual.  

1.8 Estrutura da Dissertação 

O presente trabalho é organizado em sete capítulos. No primeiro, é introduzida a 

importância da Administração Tributária Federal, sendo a PGFN integrante. São apresentadas 

a contextualização e problematização do tema a ser investigado, a relevância da pesquisa, o 

problema, objetivos gerais e específicos, a delimitação do estudo e a estrutura da dissertação. 

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN é apresentada no capítulo 2. O 

contexto em que está inserida na Administração Tributária Federal; uma análise da Advocacia 

Pública e como órgão integrante da Advocacia-Geral da União – AGU; suas atribuições 

finalísticas e, por fim, aspectos quanto ao cargo de procurador-geral. 

No capítulo 3, está estruturado o referencial teórico que fundamentou a pesquisa, 

aspectos da construção institucional, considerando a transformação organizacional, o ambiente, 

a memória institucional e a capacitação profissional na gestão pública. Aspectos que envolvem 

o cargo de procurador-geral, trajetória profissional, competências, critérios e vínculos inerentes 

às nomeações. Sobre o papel da Procuradoria com análise das características e atuação, 
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inovação e segurança jurídica, refletindo quanto aos aspectos técnicos e políticos no 

desempenho desse papel.  

O capítulo 4 descreve o percurso metodológico, justificando a escolha de métodos 

combinados e detalhando a triangulação dos dados coletados nesta pesquisa. Na sequência 

apresenta a coleta e análise de dados primários e secundários complementadas pela técnica de 

observação direta da pesquisadora. 

O capítulo 5 consiste na apresentação das revelações de campo, com a apresentação e 

análise dos dados coletados na pesquisa e a demonstração dos resultados obtidos. O capítulo 6 

apresenta a discussão dos resultados obtidos e argumenta detalhadamente a construção 

institucional e o papel da PGFN, na percepção dos procuradores-gerais. 

O sétimo e último capítulo apresenta as considerações finais desta pesquisa nas 

perspectivas teóricas e práticas, descreve a aplicabilidade dos resultados, apresenta as 

limitações da pesquisa e tece recomendações para estudos futuros. 

Em seguida são apresentadas as referências que fundamentaram esta pesquisa e os 

apêndices e anexos que a complementam. 

  



 26 

2 A PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL – PGFN 

 
Com a edição da Lei nº 2.642, de 9 de novembro de 1955, considerada a primeira Lei 

Orgânica, pouco alterada pelo atual Decreto-Lei nº 147/1967, houve a criação da Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional – PGFN, na forma atualmente conhecida, em substituição à 

Procuradoria-Geral da Fazenda Pública (CAETANO, 1965; GRILO, 2014).  

Instituída, incialmente, como órgão de consultoria jurídica do Ministério da Fazenda, 

à PGFN era atribuída, principalmente, a tarefa de examinar e fiscalizar os contratos de interesse 

da União, assim como apurar e inscrever a Dívida Ativa federal para fins de cobrança judicial 

e cooperar com o Ministério Público da União junto à justiça comum (art. 1º da Lei 2.642/55). 

Antes da Constituição Federal de 1988, a União era representada judicialmente pelo Ministério 

Público da União (Procuradores da República) e exercia parcialmente a representação 

extrajudicial da União, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, como do Ministério 

da Fazenda (SOUZA, 2015; GRILO, 2014). 

Foi inserida na Constituição de 1988 a Advocacia-Geral da União - AGU, dentro das 

funções essenciais à Justiça – vocacionada a defesa da essência do próprio Estado Democrático 

de Direito (ROLO, 2019). O modelo escolhido pela Constituição Federal de 1988, foi inspirado 

no modelo de advocacia de Estado adotado na Itália (avvocatura dello Stato), criando-se uma 

instituição única para a defesa judicial e extrajudicial do Estado, bem como pera consultoria 

jurídica dos órgãos da Administração Pública (SOUZA, 2015; GRILO, 2014). 

Para a PGFN, logo com a criação da AGU na Constituição Federal de 1988, o cenário 

foi imediatamente alterado. Percebeu-se que, embora existisse como instituição, afetava as 

questões fiscais e consultivas do Ministério da Fazenda, a PGFN só assume papel de advocacia 

pública quando a Constituição traz ao mundo jurídico a AGU (GRILO, 2014).  

A AGU surge de fato, com a Lei Complementar nº 73 de 1993, regulamentadora do 

artigo 131 da CF/88, mas, mesmo prevendo a PGFN como um de seus órgãos de direção 

superiores; manteve a subordinação histórica ao Ministério da Fazenda, art. 12 (GRILO, 2014). 

Com o advento da Lei e a manutenção dessa subordinação administrativa, a PGFN passou a ter 

uma dupla subordinação, pois a Lei também previu que a PGFN é técnica e juridicamente 

subordinada ao Advogado-Geral da União (GRILO, 2014). A PGFN, mesmo integrante da 

AGU, mas mantendo-se no seio do Ministério da Fazenda – como órgão seu, tem diversas 

implicações práticas, pois, na verdade, a PGFN não é apenas um órgão de representação jurídica 

(função advinda com a CF/88), mas integrante da Administração Tributária (SOUZA, 2015).  
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Com a posse do novo Presidente da República, Jair Bolsonaro, foi editado o Decreto 

n. 9.745/2019, criando o Ministério da Economia, com isso a PGFN ampliou seu rol de atuação 

ao assumir as atribuições das Consultorias Jurídicas dos extintos Ministérios: (i) da Fazenda; 

(ii) do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; (iii) do Trabalho; e (iv) da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços. Foram elas incorporadas à PGFN como três novas 

Procuradorias-Gerais Adjuntas.  

Assim, a PGFN sendo um órgão da Administração Tributária Federal, no quadro 

clássico, como afirma Nunes Rolo, é uma instituição concebida e legitimada pela política, 

subordinada à Constituição e à lei, que visa servir ao país e aos cidadãos, através da realização 

do interesse público e da satisfação das necessidades coletivas, no respeito pelos direitos e 

interesses legalmente protegidos dos cidadãos (ROLO, 2019). 

 

2.1 A PGFN na Administração Tributária Federal 

 
A história da PGFN acompanha a cronologia da formação da nação Brasileira. Como 

órgão que desempenha atividades estatais estratégicas, está presente com nomenclaturas e 

funções diversas nos normativos vinculados ao Brasil; desde quando era colônia portuguesa até 

tornar-se independente monárquico ou republicano (SOUZA, 2015).  

Para demonstrar a evolução e a participação da PGFN na história do Brasil, apresenta-

se um compilado, no Apêndice A – A história da PGFN ao longo dos anos. 

A administração tributária funda-se em um grupo de ações, integradas e 

complementares entre si, com a intenção de garantir o cumprimento pela sociedade da 

legislação tributária e que se concretiza numa presença fiscal ampla e atuante, no âmbito da 

facilitação do cumprimento das obrigações tributárias e na arrecadação dos tributos (SILVA, 

2020; ROLO, 2019). 

De acordo com o art. 37, XXII da Carta Magna Brasileira, as administrações tributárias 

dos entes federativos são atividades essenciais ao Estado, devendo, portanto, ser exercida por 

servidores de carreiras específicas. Em regra, os entes tributantes pátrios desenvolvem essas 

atividades mediante órgãos existentes, respectivamente, no Ministério da Fazenda, nas 

Secretarias da Fazenda e nas Secretarias de Finanças (SILVA, 2020). 

O Ministério da Fazenda é responsável formalmente pela condução da política 

econômica e pela direção dos bancos estatais. O Ministro da Fazenda exerce, na prática, a 
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liderança de um primeiro-ministro com a peculiaridade de precisar de apenas um voto, o do 

Presidente da República (TRAUMANN, 2018). 

No Brasil, quatro instituições compõem a área econômica do governo federal – 

Ministério da Fazenda (MF), Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e Banco Central do 

Brasil (BCB) – entre 1964 e 2018 (TRAUMANN, 2018). A partir de 2019, esses ministérios se 

transformaram no Ministério da Economia (ME), Medida Provisória nº 870, de 1º de janeiro de 

2019, Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019. Sendo a PGFN e seu procurador-geral os 

assessores do Ministério e do Ministro (SILVA, 2020). 

Além de estar dentro da estrutura do Ministério da Economia, ainda, segundo a Lei 

Complementar nº 73/93, art. 12, a PGFN possui subordinação administrativa ao Ministro da 

Fazenda, atualmente da Economia. Essa subordinação administrativa significa dizer que toda 

estrutura de pessoal, orçamentária/financeira, tecnológica e estrutural é provida pelo Ministério 

da Economia (SILVA, 2020). 

A dupla vinculação começa com a Constituição Federal de 1988, pois até então a 

PGFN integrava exclusivamente o Ministério da Fazenda. Com a criação da AGU, além de ser 

órgão de direção superior da AGU e, estar subordinada técnica e juridicamente ao Advogado-

Geral, a Constituição Federal de 1988, atribuiu nova função à PGFN, de advocacia tributária, 

razão pela qual a escolha do legislador em não desvinculá-la administrativamente do Ministério 

da Fazenda (GRILO, 2014).  

O Ministério da Fazenda, pela sua relevância dentro do Poder Executivo, tem na PGFN 

um órgão próprio e especializado de assessoria jurídica (GRILO, 2014). As decisões dos 

Ministros da Fazenda ao longo da história, geraram as condições para o crescimento econômico, 

o surgimento de empregos e a oportunidade de negócio, e abriram o futuro para milhões de 

brasileiros (TRAUMANN, 2018). Nesse contexto, a PGFN presta toda consultoria e assessoria 

jurídica para que o Ministro tome as melhores decisões (GRILO, 2014; TRAUMANN, 2018). 

 

2.2 Advocacia Pública, Advocacia-Geral da União – AGU e a PGFN 

 

A Constituição Federal de 1988 conferiu papel de destaque aos advogados públicos, 

que devem atuar de maneira preventiva e proativa como guardiões e garantidores do interesse 

público (primário), na defesa dos entes federados e dos interesses coletivos, efetuando o 
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controle de legalidade (juridicidade) da Administração Pública (PAVAN, 2020; RAMOS; 

2015).  

O amplo leque de direitos inseridos no texto constitucional de 1988 demanda a 

concretização por meio de ações gestadas pela Administração Pública, o que se dá, 

corriqueiramente por meio de políticas públicas, que demandam, para sua construção, a 

participação de atores estatais com diferentes formações profissionais e atribuições legais, 

dentre os quais se sobressai o trabalho jurídico desempenhado pelos advogados públicos 

(PAVAN, 2020). 

O início do século XXI reserva à Advocacia Pública o robustecimento de suas funções, 

com exigência de profícua articulação entre a atuação consultiva e a contenciosa, no exercício 

de seu dever-poder constitucional de conferir sustentabilidade jurídica à atividade 

administrativa, notadamente no que se refere à formação e aplicação de precedentes 

administrativos e judiciais (NOGUEIRA; COSTA, 2020). 

O advogado público é um ator, dentre vários, na engrenagem da máquina pública. 

Destarte, sua opinião é essencial para a adequada formação da ação governamental e pode 

acabar por viabilizar uma política pública, que, sem seu auxílio, poderia estar fadada ao 

insucesso por conta de problemas em sua concepção. Além da natural segurança jurídica 

conferida pelo advogado, toma relevo a possibilidade de aprimoramento da política pública 

com sua participação (PAVAN, 2020). 

Cabe à Advocacia Pública construir a política pública ao lado dos demais atores do 

Estado e da própria sociedade, conferindo o apoio técnico necessário para que a política pública 

seja formada de maneira segura e eficaz, com o aprimoramento das nuances jurídicas ligadas a 

ação governamental, e, assim, viabilizando que o fim almejado pelo poder público seja atingido 

(PAVAN, 2020; RAMOS, 2015). 

Antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, a União era representada 

judicialmente pelo Ministério Público da União (Procuradores da República), parcialmente a 

representação extrajudicial era feita pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, 

como órgão do Ministério da Fazenda. Atividades de consultoria e assessoramento do Poder 

Executivo eram de responsabilidade da Advocacia Consultiva da União, tendo como instância 

máxima a Consultoria-Geral da República, composta pela PGFN (em relação ao Ministério da 

Fazenda) e pelas Consultorias Jurídicas, nos demais Ministérios (GRILO, 2014). 

A Constituição Federal de 1988, no seu Título IV, dispôs sobre a Organização dos 

Poderes e, sob esse Título, destinou o Capítulo I ao Poder Legislativo, o Capítulo II ao Poder 
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Executivo, o Capítulo III ao Poder Judiciário e o Capítulo IV às Funções Essenciais à Justiça, 

inserindo neste último Capítulo o Ministério Público, na Seção I, e a Advocacia Pública, na 

qual se inclui a Advocacia-Geral da União, na Seção II, vocacionadas a defesa da essência do 

próprio Estado Democrático de Direito (RAMOS, 2015; GRILO, 2014). 

Quando o legislador constitucional de 1988 qualificou a Advocacia-Geral da União -

AGU como uma instituição, pretendeu que sua atuação não fosse simplesmente como um órgão 

da Administração Pública, ressaltando que:  

 
“O constituinte de 1988 manteve, de um lado, os três Poderes tradicionais, segundo o 
clássico modelo pensado por Montesquieu, bem assim as funções respectivas de 
legislar, executar e julgar. Paralelamente, criou as Funções Essenciais à Justiça, entre 
essas a Advocacia-Geral da União que, sem características de Poder orgânico, tem por 
objetivo de atuar diretamente na representação da União Federal, prestando 
consultoria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo com independência. ” 
(RAMOS 2015 p.35) 

 

Isso significa que a Advocacia Pública, além de função essencial ao funcionamento da 

Justiça, representa o Estado em toda a sua dimensão. Vale dizer que os advogados públicos 

personalizam, no exercício de suas funções, os interesses do Poder Público, agindo na fiel 

defesa deste. Toma relevo tal concepção quando se entende que não importa o governante que 

eventualmente ocupe o Poder: o advogado público deve dispor de autonomia profissional e 

técnica suficiente, bem como espírito público altivo para dizer qual a melhor solução ou 

caminho jurídico para o Estado (SOUZA, 2015).  

A Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, que instituiu a Lei Orgânica 

da Advocacia-Geral da União - AGU, em seu art. 2º, § 1º, define a PGFN como órgão de direção 

superior da AGU e prevê a sua subordinação técnica e jurídica ao Advogado-Geral da União, e 

administrativa ao Ministério da Fazenda, hoje, Economia.  Diz ainda, que a AGU é a instituição 

que representa a União judicial e extrajudicialmente e, que também é responsável pelas 

atividades de consultoria e assessoramento jurídicos ao Poder Executivo (Art. 1º) (BRASIL, 

1993). 

A AGU da União nasceu da necessidade de organizar em Instituição única a 

representação judicial e extrajudicial da União e as atividades de consultoria e assessoramento 

jurídicos do Poder Executivo, propiciando ao Ministério Público o pleno exercício de sua 

função essencial de “defesa da ordem jurídica  essencial à Justiça , do regime democrático, 

dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis”, desvencilhando-o da 
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representação judicial da União, por vezes incompatível com os seus outros misteres 

(VALENTE, 2002). 

Quatro carreiras compõem a AGU, os advogados da União e os procuradores da 

Fazenda Nacional (Lei Complementar nº 73/1993), os procuradores Federais (Lei nº 

10.480/2002) e os procuradores do Banco Central (Lei nº 9.650/1998, a Lei Complementar nº 

73/1993, a Lei nº 13.327/2016 e Lei nº 8.112/1990). 

A PGFN se diferencia da Procuradoria-Geral da União (PGU) porque realiza o 

assessoramento/consultoria do Ministério da Economia e gestão da Dívida Ativa da União e do 

FGTS; se diferencia das consultorias jurídicas dos demais Ministérios, precisamente porque 

realiza a gestão da Dívida Ativa da União e do FGTS, bem assim, leva a efeito toda uma 

atividade contenciosa, na defesa da União e, se diferencia da Procuradoria-Geral Federal, uma 

vez que esta atua na defesa e nas  causas atinentes à Administração Indireta, enquanto a PGFN 

atua na causas e defesa referentes à Administração Direta – União (GRILO, 2014).  

No artigo 2º, § 1º, da LC/73, está definido que: “Subordinam-se diretamente ao 

Advogado-Geral da União, além do seu gabinete, a Procuradoria-Geral da União, a Consultoria-

Geral da União, a Corregedoria-Geral da Advocacia-Geral da União, a Secretaria de Controle 

Interno e, técnica e juridicamente, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional”. Como se vê a 

PGFN teve um tratamento diferenciado em relação aos demais órgãos previstos na referida Lei 

Complementar, pois a subordinação ao Advogado-Geral da União é inerente apenas às questões 

técnicas e jurídicas, afeta apenas à atuação funcional e à carreira de procurador da Fazenda 

Nacional (GRILO, 2014). 

Por isso, se diz que a PGFN tem uma dupla vinculação, ou seja, subordinação técnica 

e jurídica ao Advogado-Geral da União art. 2º, § 1º e subordinação administrativa, ao Ministro 

da Fazenda, hoje Economia, art. 12, da Lei Complementar nº 71/93. 

 

2.3 As atribuições constitucionais e legais da PGFN 

 
O grande marco legislativo para a PGFN, posteriormente a sua Lei Orgânica, adveio 

com a Constituição de 1988 (CF/88), a qual retirou do Ministério Público a função de advocacia 

federal, criando a AGU, no artigo 131, caput, e em seu § 3º, atribuiu à PGFN legitimidade para 

representar os interesses da União judicialmente, na execução da Dívida Ativa de natureza 

tributária (SOUZA, 2015). 
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A PGFN sempre foi por séculos, órgão do Ministério da Fazenda, e, na forma do art. 

12 da Lei Complementar 73, continua sendo subordinada ao titular desta pasta, detendo 

atribuições jurídicas especializadas (CAMPELLO, 2008). 

No site de internet da PGFN está declarado que “o Planejamento Estratégico da PGFN, 

formulado para o horizonte temporal de quatro anos (2017 a 2020), e relaciona-se com objetivos 

de longo prazo e com estratégias e ações para alcançá-los que afetam a organização como um 

todo, primando pela sinergia entre as áreas, possui como missão: promover justiça fiscal e 

assegurar recursos à sociedade com integridade e respeito ao cidadão”1. 

Ainda, no mesmo site está definido que “a PGFN tornou-se órgão de direção superior 

da Advocacia-Geral da União e suas atribuições residem, principalmente, na representação da 

União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos créditos tributários e não-

tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do Ministério da Fazenda”2. 

 

2.3.1 Representação da União em causas fiscais 

 

Com a criação da advocacia de Estado (CF/88), os procuradores da Fazenda Nacional 

passam a atuar em juízo representando a União em demandas fiscais e especialmente na 

cobrança do crédito tributário (dívida ativa tributária) – nos exatos termos da redação originária 

do Artigo 131, § 3º, da CF de 1988 (GRILO, 2014). Nesse caso, acrescentou-se ao trabalho do 

procurador a capacidade postulatória de estar em juízo representando a União Federal em 

causas fiscais. A PGFN torna-se, então, advocacia tributária. A PGFN também atua 

judicialmente representando o Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP 

(GRILO, 2014). 

 

2.3.2 Cobrança dos créditos tributários e não-tributários 

 

A inscrição e administração dos valores inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) 

seja tributária ou não, é uma das competências extrajudiciais mais relevantes (GRILO, 2014). 

 
1 Disponível em: < https://www.gov.br/pgfn/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/planejamento-
estrategico > . Acesso em: set. de 2020. 

2 Disponível em: < https://www.gov.br/pgfn/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/sobre-a-pgfn >. Acesso 
em out. de 2020. 
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A PGFN inscreve, também, em dívida ativa os créditos decorrentes de contribuições, multas e 

encargos para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e promove a respectiva 

cobrança judicial e extrajudicial (GRILO, 2014). 

A administração do estoque da Dívida Ativa da União implica no controle dos 

pagamentos, parcelamentos e encaminhamento de créditos para cobrança em execução fiscal. 

Tal função, como visto, é antiga para a instituição e hoje exercida cumulativamente com a 

advocacia tributária, dentro do contexto de uma advocacia de Estado (GRILO, 2014). 

 

2.3.3 Assessoramento e consultoria do Ministério da Economia/Fazenda  

 

Dentro da estrutura da AGU, a consultoria e assessoramento jurídico da Administração 

Direta compete aos Advogados da União, enquanto nas autarquias e fundações autárquicas tal 

mister é levado a efeitos pelos Procuradores Federais. Em relação ao Ministério da Fazenda, o 

órgão que tem a competência exclusiva para exercer assessoramento e consultoria jurídica é a 

PGFN (GRILO, 2014). Essas atribuições, especialmente na Administração Direta, não são 

exercidas de forma homogênea pelos órgãos, pois nas Consultorias Jurídicas dos Ministérios 

tanto procuradores da Fazenda Nacional e Procuradores-Federais exerciam suas funções 

juntamente com os advogados da União. E, principalmente após a criação do Ministério da 

Economia em 2019, existem advogados da União e procuradores Federais exercendo suas 

funções nas procuradorias-gerais adjuntas de consultoria da PGFN juntamente com os 

procuradores da Fazenda Nacional (Lei 13.844/2019, art. 55). 

O papel da consultoria jurídica pública, via de regra, é apoiar o administrador, 

informando o arcabouço jurídico aplicável ao objeto da consulta e auxiliando a tomada de 

decisão, sempre com foco nos princípios da legalidade e da juridicidade. Nasce como uma 

manifestação prática dos princípios da legalidade e da autotutela, com a finalidade de orientação 

e fiscalização prévia das condutas administrativas, manifestando-se inclusive como instrumento 

preventivo voltado à redução de conflitos entre o Estado e o indivíduo (MAGALHÃES, 2020). 

O papel do consultor não é meramente opinativo, sem repercussão maior, mas alça o 

patamar de fornecedor de argumentos para a decisão. Nessa situação, ainda que se diga da 

impossibilidade de responsabilização do parecerista, seu papel é fundamental para uma boa 

gestão pública (MAGALHÃES, 2020): 

A atuação do advogado público no exercício da atividade consultiva tem um papel 

importante na tomada de decisões do agente público incumbido da tarefa de implantação das 
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políticas públicas. Ao exercer este papel de forma proativa e efetiva, o advogado público irá 

exercer sua verdadeira missão institucional de participar de forma preventiva na atividade 

administrativa e, assim, auxiliar o gestor no correto encaminhamento e nos procedimentos 

burocráticos a serem desenvolvidos, auxiliando na transparência e na economia de recursos 

públicos e de pessoal (DINIZ, 2020). 

Em termos jurídicos, o gestor público necessita do auxílio da Advocacia Pública, por 

meio de suas assessorias e consultorias, com intuito de prevenir tais riscos e exercer o controle 

interno de legalidade dos seus atos. E para além do papel de controle interno, a Advocacia 

Pública dos novos tempos enfrenta desafios na prática construtiva das novas versões da 

administração pública, com papel secular na mediação entre a concepção democrática e o 

cumprimento da vontade constitucional, exigindo, muitas vezes uma atuação proativa e 

disruptiva diante dos novos valores jurídicos apresentados (ZOCKUN; ANTINARELLI, 2020). 

2.4 O Procurador-Geral da Fazenda Nacional - PGFN 

O Procurador-Geral da Fazenda Nacional é o dirigente máximo da PGFN e não 

precisa, necessariamente, ser integrante da carreira de procurador da Fazenda Nacional – PFN. 

Consoante o artigo 84, XXV, da CF/88, e artigo 49, III, da LC/73, é nomeado pelo Presidente 

da República, mediante indicação do Ministro de Estado da Fazenda/Economia. 

O cargo de Procurador-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, cuja sigla se confunde 

com a da Procuradoria tem previsão legal, com a edição da Lei nº 2.642, de 9 de novembro de 

1955, pouco alterada pelo atual Decreto-Lei nº 147/1967, está estabelecido (BRASIL, 1967): 

 
Art.1º A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (P.G.F.N.) é o órgão jurídico do 
Ministério da Fazenda, diretamente subordinado ao Ministro de Estado, dirigido pelo 
Procurador-Geral da Fazenda Nacional e tem por finalidade privativa (...) (Grifo 
nosso).  

 
O Art. 10 estabelece competência interna e externa corporis do Procurador-Geral da 

Fazenda Nacional. Com o advento da Lei Complementar 73, em 1993, o procurador-geral 

também teve previsão expressa, art. 2º, § 5º; art. 49, inciso III, e art. 55. 

Segundo a LC/73, artigo 55, o cargo de Natureza Especial (NES) de procurador-geral 

da Fazenda Nacional é privativo de Bacharel em Direito, de elevado saber jurídico e 

reconhecida idoneidade, com dez anos de prática forense e maior de trinta e cinco anos. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

Ao longo dos tempos, o Estado teve inúmeras formas e características. Atualmente, 

podemos dizer que sua estrutura ideal é a de Estado de Direito, instituído pela vontade de todos 

os seus integrantes, através de um pacto social, submetido a um ordenamento jurídico, com a 

finalidade de promover o bem de todos (ABRAHAM, 2015; SILVA, 2020). 

Nas últimas décadas consolida-se no campo das ciências sociais estudos sobre as 

formas de como se originam e se transformam as instituições e os modos de como elas formam 

e regulam as relações econômicas, políticas e sociais (ROLO, 2019; COUTINHO, 2016; 

STANTON, 1995; COMPARATO, 1990; 1978). 

As instituições sociais existentes necessitam ser aprimoradas, ou criadas outras, em 

função de metas que lhe são propostas pelas necessidades da sociedade (COMPARATO, 1978). 

Nesse sentido, as informações passam a ter um papel fundamental, possibilitando melhor e mais 

rápida percepção das mudanças, facilitando a tomada de decisão e possibilitando um 

reposicionamento dos negócios com maior rapidez e agilidade de resposta às novas 

necessidades (LIRA; CÂNDIDO; ARAÚJO e BARROS, 2008). 

A história de uma empresa é um ‘rico material’, que, além de ser conhecido, deve ser 

entendido, de forma que se possa extrair dele conhecimento, sabedoria e visão estratégica. Para 

isso, seria necessário estabelecer a substância dos ‘pilares históricos’ da empresa ou instituição, 

ressaltando as soluções encontradas perante os obstáculos, desenhando um ‘mapa de DNA’, 

identificando as ‘particularidades do organismo’, e enfim, preparando-se para o futuro 

(NASSAR, 2004).  

3.1 A Construção Institucional 

O conceito de instituição assume diferentes matizes e, apesar da existência de 

divergências entre as abordagens – o antigo institucionalismo Norte-Americano, os 

neoinstitucionalistas, os regulacionistas, os evolucionários e a Nova Economia Institucional – 

todas ressaltam a importância do conflito como algo peculiar à atividade humana 

(CONCEIÇÃO, 2002). Veblen (1919) definiu uma instituição como um hábito de pensamento 

comum à generalidade dos homens. Commons (1934) definiu uma instituição como uma ação 

coletiva no controle e ampliação, ou liberação, da ação individual. As duas definições parecem 
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à primeira vista estar em conflito, mas são bastante congruentes e representam ferramentas 

heurísticas ou análises. Enquanto a definição de Veblen enfatiza o aspecto cognitivo da 

instituição, a de Commons enfatiza o aspecto interpessoal ou inter-relacional (SAMUELS, 

1995). Se combinada com a palavra construção, que para Houaiss et al. (2001) refere-se a 

reunião das ações e atividades a partir das quais algo é construído, o conceito de construção 

institucional pode ser conduzido às atividades, pensamentos e ações comuns e coletivas para o 

controle e ampliação, ou liberação, da ação individual (HOUAISS et al., 2001; COMMONS, 

1934; VEBLEN, 1919). 

As instituições são concebidas pelo direito em que o jurista define e integra as 

categorias e os institutos jurídicos com base no direito público, (STANTON,1995). As 

instituições são determinantes para o desenvolvimento econômico, o progresso técnico e 

tecnológico, e como causas de mudanças estruturais de um país. Ainda, para ele, elas podem 

ser concebidas, moldadas e modificadas intencionalmente para influenciar perspectivas de 

mundo, comportamento e alterar status quo (COUTINHO, 2016). 

Com a promulgação da Constituição Federal no Brasil em 1988, se inaugura uma nova 

ordem democrática e, consequentemente, diversos acadêmicos retomam o tema da construção 

institucional e a compreensão das instituições sociais (COMPARATO, 1989; 1990; 

STANTON, 1995). 

As instituições sociais podem ser definidas como comportamentos coletivos, 

regulados em função de fins ou valores sociais obrigatórios, em que resulta necessário um tipo 

de abordagem que dê conta de sua integralidade e de sua dimensão histórica (COMPARATO, 

1990). O autor destaca, ainda, o grande desafio de moldar um Estado participativo, devido aos 

requisitos democráticos de criação e reforma institucional a ser atendidos que lhes garantam 

legitimidade (COMPARATO, 1990).  

Em todos os países, em todas as épocas, encontra-se uma mistura de instituições 

contemporâneas, correspondentes às necessidades do momento, e de instituições passadas, 

correspondentes às necessidades extintas (STANTON, 1995). Estas sobrevivem, ao mesmo 

tempo, porque se apoiam em elementos materiais (quadros, dirigentes, um patrimônio, uma 

organização) e em representações coletivas: os homens se habituam com sua existência e não 

se dão conta de seu arcaísmo. Não se pode menosprezar, portanto, a persistência das 

instituições. Isso, em termos práticos, significa que modificações e reformas institucionais não 

podem ser feitas como quem “escreve em uma página em branco”, isto é, devem levar em 

consideração os fatos de que as instituições atuais não desaparecem com facilidade e que 
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deixam vestígios mesmo quando formalmente extintas e de que há sempre resistências e custos 

(econômico e políticos) que não podem ser ignorados quando se trata de erigir, modificar ou 

extinguir uma instituição (COUTINHO, 2016). 

Análises institucionais podem e devem ter, adicionalmente, caráter prospectivo e levar 

em conta a mudança institucional como um projeto em boa medida indeterminado, mas não 

inteiramente descuidado (WEISS; WOODHOUSE, 1992). As instituições são o pano de fundo 

da sociedade; constitutivas das relações econômicas, sociais e políticas. Elas podem, em uma 

relação de mútua influência, modificar mentalidades e visões de mundo ao mesmo tempo em 

que são por elas modificadas (WEISS; WOODHOUSE, 1992). Assim, a transformação 

institucional pode ser vista como um processo por meio do qual comportamentos humanos 

mudam as instituições, mas também são por elas alterados (ROLO, 2019). 

As subseções seguintes desse tópico apresentam importantes conceitos afetos a 

construção institucional, que auxiliam no estudo da temática em questão e permitem uma 

melhor compreensão quanto aos fenômenos aqui explorados. 

 

3.1.1 A transformação organizacional 

 

Sob uma lógica de mudança, as organizações podem ser vistas como um conjunto de 

relações e interações que se desdobram e podem produzir e reproduzir formas através de um 

ciclo de projeção, injeção e reprojeção (MORGAN, 1996). 

O processo de transformações institucional das organizações responsáveis pelo 

monitoramento e controle da ordem política e da administração pública no Brasil ocorreu de 

forma incremental por meio de reformas administrativas (FILGUEIRAS, 2018).  

Tais transformações institucionais podem assumir direções positivas ou negativas, 

apresentando estratégias que podem ser revisitadas e moldadas ao longo do percurso, com casos 

em que o contexto pode obrigar derrotas aos decisores de políticas (WEISS; WOODHOUSE, 

1992). Mudanças institucionais devem acontecer em contextos de incertezas, para que os 

processos decisórios possam transformar as políticas por valores incrementais, evitando 

rupturas bruscas, e proporcionando acréscimos de mudanças em práticas e resultados 

(LINDBLOM, 1959). 

As teorias da mudança institucional foram avançadas por Pierson (2004), cujo objetivo 

central foi focar em um processo de desenvolvimento. De acordo com o autor, a compreensão 

da mudança institucional, segue o progresso de quatro caminhos analíticos, sendo: 
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 Os elementos multidimensionais e os impactos de interação na compreensão 

da mudança, entendendo se tais impactos de interação podem ser intencionais 

ou não intencionais; 

 A teoria das conjunturas críticas que atesta como choques externos são 

reconhecidos como variável causal da mudança; 

 As teorias que supõem a ductilidade das instituições, a qual é explicada pela 

ação de coalizões perdedoras no processo político; e 

 A ação empreendedora de agentes políticos de reformas que geram mudanças 

diante de problemas de ação coletiva (PIERSON, 2004). 

Um aspecto relevante, segundo o autor, é entender o caráter incremental do processo 

de desenvolvimento institucional, sendo os ganhos marginais provenientes de fatores exógenos 

externos às próprias instituições. Alterações legislativas, regimentais, constitucionais podem 

ser citados como exemplos (PIERSON, 2004). 

Por outro lado, Mahoney e Theken (2010) destacam que a compreensão do processo 

de mudança institucional das organizações pode ser conduzida, também, por fatores endógenos, 

principalmente a causa do comportamento de agentes internos às instituições e não somente ao 

contexto e às formas institucionais. Podem ser citados como exemplos, como o movimento de 

2015, as alterações nos modelos de trabalho, nas estruturas físicas, e as capacitações 

(MAHONEY; THEKEN, 2010). 

Portanto, mudanças e transformações institucionais podem decorrer por fatores 

exógenos e endógenos ao quadro de regras formais e informais que conformam a instituição 

(MAHONEY; THEKEN, 2010; PIERSON, 2004). No entanto, essa literatura não dá conta de 

compreender uma dinâmica mais sistêmica das instituições (PIERSON, 2004) 

Sob a perspectiva de qualquer agente inserido no processo de trabalho em um contexto 

organizacional, as estruturas formais, mesmo se de existência formal, parecem ganhar 

existência própria e são sujeitas a interpretações subjetivas e intersubjetivas de indivíduos e 

grupos, independentemente do tempo e do espaço (MARTINS, 2006). Portanto, em qualquer 

momento, por um lado encontram-se estruturas formais atuantes que influenciam e limitam 

comportamentos, decisões, percepções e mesmo interpretações reflexivas e ações mais 

cuidadosamente articuladas, e, por outro lado, tais estruturas são sempre limitadas as condições 

e as oportunidades de qualquer indivíduo alterar formalmente essas estruturas, ainda que elas 

estejam sujeitas, no tempo, a um inexorável e contínuo processo de transformação, pela ação 

humana, informal ou formalmente (PIERANTI, 2011; MARTINS, 2006). 



 39 

A história da organização do trabalho, como a vida social, é, em essência, história de 

mudança. Nas últimas décadas a disputa teórica pela administração cedeu um grande espaço à 

controvérsia paradigmática. Paradigma refere-se a um conjunto de crenças ou premissas sobre 

o que se julga verdadeiro (MOTTA, 2007). Para Motta (2007) os paradigmas de mudança 

organizacional e suas implicações práticas podem ser resumidos nos seguintes conceitos: 

 A mudança como novo compromisso ideológico referente a aquisição de novos 

compromissos valorativos. A mudança é reconhecida como novo sistema de 

valores e crenças em que a organização somente muda quando se altera o 

pensamento das pessoas. Desta maneira, a intervenção para mudança é nas 

ideias e não nos fatos; 

 A mudança como um imperativo ambiental no qual a necessidade é provocada 

pelo ambiente organizacional e seus atores. Considera-se a organização como 

algo concreto, tangível, e cuja existência independe das intenções e dos valores 

dos indivíduos nela envolvidos. As variações ocorridas no meio exterior 

impõem a mudança; 

 A mudança como uma reinterpretação crítica da realidade como processo 

consciente de uma nova realidade na organização. O comportamento humano 

é o resultado de um processo de interação social e por meio da interpretação, o 

indivíduo cria e replica a ordem organizacional e seus significados; 

 A mudança como uma intenção social referente ao processo consciente de 

mudar as relações sociais. Acentua a consciência sobre a interação e a prática 

diária das pessoas como os elementos que tornam a vida significativa e 

compreensível; e 

 A mudança como transformação individual como processo consciente de se 

criar uma visão de si próprio. A única realidade que uma pessoa pode conhecer 

é a própria e, consequentemente, a experiência pessoal é singular. Assim as 

propostas de mudança devem basear-se numa transformação interna da pessoa. 

O desafio de se adaptar à Era do Conhecimento e às rápidas transformações impostas 

pela sociedade complexa requer novas formas de pensar e enfrentar os problemas no ambiente 

organizacional. Resistir não parece a melhor opção; não é possível frear o curso das mudanças 

e transformações organizacionais. Como afirma Drucker (2006. P. 64): “Não se pode gerenciar 

as mudanças, somente estar à sua frente”. 
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3.1.2 O ambiente organizacional 

 

A identificação organizacional entre funcionários públicos tem sido objeto de estudo 

nos últimos anos no Brasil e no exterior (CAVAZOTE; ARAÚJO; ABREU, 2017; FARIA; 

LEITE; SILVA, 2017; WARD, 2017; PECUKONIS, 2014; EVANS; DAVIS, 2014). As 

pessoas se percebem na sua identidade organizacional com sentimentos diversos que oscilam 

entre sofrimento e felicidade (FARIA; LEITE; SILVA, 2017). Segundo Faria, Leite e Silva 

(2017) o prazer está associado ao bem-estar e qualidade de vida que a atividade profissional 

gera, todavia, o sofrimento é percebido por experiências marcadas pela indiferença, 

desvalorização, desmotivação. 

Para Bauman (2005), a identidade das pessoas e o sentimento de pertencimento não 

são coesos, fixos, únicos, mas um processo de construção constante durante toda a vida. O ser 

humano por ter cultura, inteligência e relacionar com outras pessoas, apresenta identidades em 

movimento. A necessidade de segurança, de sentimento de pertencimento faz com que as 

pessoas busquem a identidade em um processo de autodefinição, autoafirmação, de liberdade 

de escolha (BAUMAN, 2005). 

Cavazote, Araújo e Abreu (2017) ressaltam que as identidades sociais não são 

constituídas apenas das percepções que a pessoa faz dela mesma no ambiente social, referindo-

se, também, aos grupos de oposição, aos quais não pertence. A identificação organizacional, 

como forma de identidade social, pode decorrer da autopercepção ou da autoimagem da pessoa 

em sua organização, das crenças compartilhadas entre os grupos da organização (SILVA; 

NOGUEIRA, 2001; CAVAZOTE; ARAÚJO; ABREU, 2017). 

A identidade não é um processo estanque, único, mas um processo que se desenvolve 

durante toda a vida, bem como o indivíduo não apresenta apenas uma identidade, mas múltiplas 

identidades que estão em constante movimento. A ideia de identidade surge como fruto da crise 

do pertencimento, em razão do surgimento do Estado Moderno, que cria a necessidade de se 

vincular o indivíduo ao Estado-Nação que pertence. Historicamente, a identidade foi vinculada 

a raça, país de nascimento, relação familiar, mas, hodiernamente, essa encontra-se 

transformada, não se relacionando mais a algo herdado, mas como um processo de criação, em 

que os indivíduos criam as suas próprias identidades (BAUMAN, 2005). 

No mundo cada vez mais dinâmico, constituído de informações, as pessoas vão 

construindo as suas próprias identidades, as quais são revistas a todo momento, não seguindo 

um conjunto pré-determinado de condutas (FARIA; LEITE; SILVA, 2017; GIDDENS, 2002). 
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Trata-se de um processo reflexivo, individual, decorrente das relações sociais, estilo de vida, a 

construção do eu decorre das relações desenvolvidas por cada pessoa na trajetória de sua vida 

(GIDDENS, 2002). 

Assim, nota-se que as construções das identidades variam de acordo com o tempo, 

o espaço e os desafios e conflitos da sociedade atual, como, por exemplo, o aumento da 

velocidade da informação e o desenvolvimento das tecnologias fazem surgir novas reflexões da 

identidade, novas relações sociais, não constituindo a identidade algo sólido. A identidade é 

interpretada e reinterpretada a todo momento, sendo uma experiência infindável que jamais 

termina (BAUMAN, 2005). Na construção de suas identidades, o indivíduo, como membro de 

grupos sociais, constrói sua autoestima a partir do status de ser ou não parte de grupos (in-

groups e out-groups) (WARD, 2017). 

A identidade organizacional que se apoia no conceito de identidade social, trata do 

estudo das identidades, da identificação dentro das organizações, tratando de reflexões da 

identificação do indivíduo, da sua definição dentro dos contextos organizacionais. A identidade 

organizacional é uma forma específica de identidade social, sendo uma forma de ligação dos 

empregados à organização, sendo um importante elemento de definição do indivíduo 

(CAVAZOTE; ARAÚJO; ABREU, 2017). 

Ser parte de uma organização pode impactar tanto no aspecto positivo, quanto 

negativo no autoconceito do indivíduo, da sua autoestima, sendo provável que as pessoas se 

identifiquem com organizações que possam satisfazer sua motivação de autoaprimoramento 

(EVANS; DAVIS, 2014). A identificação organizacional é um tipo específico de identificação 

social que ocorre quando uma pessoa se percebe como parte da organização, passando essa a 

integrar a sua própria identidade (CAVAZOTE; ARAÚJO; ABREU, 2017). Os indivíduos 

internalizam os atributos organizacionais, positivos e negativos, passando a ter orgulho ou 

vergonha de sua organização na sua busca, durante toda vida, de construção das suas 

identidades, na necessidade constante do indivíduo de se perceber nas relações sociais 

(EVANS; DAVIS, 2014). 

 

3.1.3 Memória Institucional 

 

A preservação da informação consiste em técnicas que garantem a 

perpetuação/sobrevivência da informação representada em um determinado suporte. A 

preocupação em preservar informações é uma característica dos seres humanos, desde que o 
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primeiro Homo sapiens surgiu na terra, até atualmente na sociedade moderna (RIBEIRO; 

LIMA; SILVA, 2018; PRADO; SOUZA; COSTA, 2019). Ao indagarmos os motivos para 

tamanha importância dada a esta prática, podemos dizer que o homem busca desesperadamente 

preservar sua memória desejando que esta se perpetue no tempo sendo acessível às novas 

gerações. Tais informações desde antiguidade são preservadas por instituições criadas para esta 

determinada finalidade, entre elas bibliotecas e arquivos (RIBEIRO; LIMA; SILVA, 2018). 

O conceito de memória é básico para possibilitar a reflexão sobre memória 

institucional (PRADO; SOUZA; COSTA, 2019). A memória nos remete a um conjunto de 

funções psíquicas pelas quais o ser humano utiliza ou representa informações referentes ao 

passado. Esse conjunto de funções psíquicas não deve ser associado unicamente à memória 

individual. Esse processo de recuperação e representação do passado acontece a partir das 

funções cognitivas individuais, e se desenvolve por meio das relações sociais (LE GOFF, 2003). 

A preservação da memória social é fundamental para a história, assim como todo o seu 

processo, seja de limitar ou de ampliar a informação (LE GOFF, 2003). A memória é um saber 

criado e socialmente construído (HALBWACHS, 2006). Ela é mais ampla que as lembranças 

de um único indivíduo, podendo ser associada ao resgate e à preservação do passado social, um 

passado vivido coletivamente. No entanto, a memória não está ligada apenas ao passado, ela 

pode ser associada também ao presente e ao futuro (PRADO; SOUZA; COSTA, 2019). 

A memória é um elemento indispensável para o funcionamento das instituições. Por 

meio da memória, as instituições podem reter as informações que interessam para seu 

funcionamento (HALBWACHS, 2006; PRADO; SOUZA; COSTA, 2019). Particularmente, o 

conceito de memória institucional, é tido como um conceito híbrido, pois ele trabalha tanto na 

esfera da memória quanto das instituições (PRADO; SOUZA; COSTA, 2019). 

O indivíduo que lembra está inserido na sociedade na qual sempre possui um ou mais 

grupo de referência, a memória é então sempre construída em grupo, sendo que cada memória 

individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, como se pode ver, o trabalho do sujeito 

no processo de rememoração não é descartado, visto que as lembranças permanecem coletivas 

e nos são lembradas por outros, ainda que trate de eventos em que somente nós estivemos 

envolvidos e objetos que somente nós vimos (HALBWACHS, 2006). Dessa maneira, a 

lembrança é resultado de um processo coletivo, estando inserida em um contexto social 

específico. As lembranças permanecem coletivas e são lembradas por outros, ainda que se trate 

de eventos em que somente o sujeito se encontre envolvido. Isso acontece na medida em que o 

indivíduo está sempre inserido em um grupo social (LE GOFF, 2003). 
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De forma ainda mais abrangente, Costa (1997) propõe uma pirâmide para explicar o 

conceito de memória institucional, conforme ilustrado pela Figura 1. Segundo a autora toda 

instituição somente existe em processo sendo de sua natureza possuir uma face instituída e outra 

instituinte (COSTA, 1997).  

Estas duas faces são memórias e saberes, que exercem interação entre elas nas relações 

sociais institucionais e interinstitucionais. Tratando-se de um corpo em processo, a instituição 

necessita que as células trabalhem de forma solidaria para padronizar o seu funcionamento, 

favorecendo a repetição, com uma ênfase criativa contemplando as diferenças (COSTA, 1997). 

 
Figura 1. A pirâmide da memória institucional 

 

Fonte: Costa (1997) 

 

A memória institucional está em constante evolução, pois é elaborada com o passar do 

tempo, sendo o reflexo de uma trajetória social e histórica. Num contexto de instituições 

públicas, a memória institucional se torna um elemento importante para a comunidade interna 

e externa e para o processo de construção da própria instituição (PRADO; SOUZA; COSTA, 

2019; HALBWACHS, 2006). 

Portanto, um dos principais desafios para as pessoas e para as organizações é saber 

detectar e gerenciar a informação eficaz. É no processo de busca e de uso da informação que 

se define a situação por meio da qual os indivíduos, dentro da organização, são expostos às 

informações: como eles buscam estas informações, o que leva estes profissionais a decidir usar 

uma determinada informação para tomar uma determinada decisão. (LIRA, CÂNDIDO, 

ARAÚJO E BARROS, 2008). 
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3.1.4 Capacitação profissional na gestão pública 

 

A capacidade de identificar, fomentar e reter talentos é um dos diferenciais que fará 

com que uma organização privada ou pública desempenhe um papel significativo na sociedade 

(GAETANI; BAGGIO, 1997). Uma das formas de fomentar talentos é proporcionando o 

desenvolvimento das competências pessoais e profissionais por meio de ações sistematizadas 

de capacitação, cujo objetivo é oferecer ao indivíduo conhecimentos e habilidades para o 

desempenho das tarefas inerentes à função que ocupa ou venha a ocupar (MAGALHÃES et al., 

2010; TASCA, ENSSLIN; ENSSLIN, 2012). 

O esforço no sentido de se promover a modernização do Estado tem origem 

fundamentalmente na sociedade e na classe política que a representa. As instituições públicas 

propriamente ditas costumam se posicionar de forma defensiva em relação a este movimento 

(MAGALHÃES et al., 2010). Há uma tendência a se promover uma forte identificação entre 

os interesses destas organizações e de seus funcionários com o interesse da sociedade. Isto é da 

natureza do fenômeno burocrático. Salvo alguns casos de instituições de natureza específica 

(como o de algumas organizações da área de pesquisa, saúde ou meio ambiente) ou esforços de 

grupos voluntariosos é muito difícil encontrar comportamentos proativos por parte das 

burocracias públicas frente à pressão pela modernização e melhoria dos serviços públicos 

(GAETANI; BAGGIO, 1997; MAGALHÃES et al., 2010). Esta constatação auxilia no 

entendimento do paradoxo do posicionamento de grande parte da população frente ao Estado: 

queixa-se amargamente do seu funcionamento, mas tem na expectativa de sua ação o último 

recurso para acessar serviços sociais de primeira necessidade, uma vez que não tem como pagar 

a provedores privados por saúde, educação, habitação entre outros (GAETANI; BAGGIO, 

1997). Ao reafirmar este cenário, Gaetani e Baggio (1997) ressaltam que: 

“Neste sentido, falar de profissionalização da administração pública no Brasil soa 
estranho, como se o serviço público não fosse passível de uma abordagem deste tipo. 
Mesmo as "ilhas de excelência" remanescentes (caso das carreiras de fiscalização, 
procuradores, promotores, delegados e quadros técnicos dos poderes Legislativo e 
Judiciário) sustentam-se em função de recrutarem através de concursos públicos para 
cargos muito bem remunerados, além de se beneficiarem de um arcabouço legal, um 
insulamento e um corporativismo que os coloca em posição privilegiada de 
negociação perante qualquer governo. Esta assimetria é pouco transparente para o 
público em geral, que não entende o fato de, no mesmo tempo, se gastar demais com 
pessoal, a qualidade dos serviços públicos ser ruim, uma minoria receber salários 
milionários e a grande maioria dos servidores ganhar mal” (GAETANI; BAGGIO, 
1997, p. 2). 
 

No âmbito do serviço público brasileiro, as competências funcionais das pessoas 

investidas no cargo ganharam novos significados, bem como uma dimensão multidimensional 
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pela interação de mais outros três conceitos: conhecimentos, habilidades e atitudes (BERGUE, 

2010). 

Pensando no contexto da administração pública, Bergue (2010), afirma que:  

a) Conhecimentos são fatores conceituais ou técnicos sobre tecnologia de gestão, 

estruturas e funcionamento da administração pública, teorias organizacionais, ciências 

políticas, dentre outros. Podem ser mais facilmente operacionalizáveis no âmbito do 

trabalho, por exemplo por meio da elaboração de um edital de concurso público;  

b) Habilidade refere-se à capacidade de conversão do conhecimento em ação. No caso 

das habilidades exigidas para o gestor público seriam: capacidade analítica, 

comunicabilidade, flexibilidade, resiliência, capacidade de persuasão;  

c) Atitude consiste também em impulso do agente para a ação, ligada maiormente ao 

atributo da personalidade e postura pessoal e profissional, e alguns exemplos são 

valores éticos, cortesia, cordialidade, transparência, respeito.  

No entanto, é importante ressaltar que as competências não se limitam nos 

conhecimentos técnicos, mas envolvem também habilidades interpessoais, traços de 

personalidade e de caráter, definidas como soft skills, competências transversais ou 

competência leve (FLEURY; FLEURY, 2001). 

Competências incluem o desempenho apresentado pelo indivíduo no trabalho, 

resultante da aplicação de conhecimentos, habilidade e atitude (BRANDÃO, 2012). A Figura 

2 mostra como a aplicação sinérgica destes três componentes no trabalho por meio de 

interdependência e complementaridade entre eles e resulta em desempenho profissional, 

trazendo valor não só ao indivíduo como à organização. Essas competências são reveladas 

quando as pessoas agem diante de situações profissionais com as quais se deparam (ZARIFIAN, 

1999). 

 

Figura 2. As competências como fonte de valor para o indivíduo e a organização

 
Fonte: Fleury; Fleury (2001). 
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A educação continuada é vista como um processo permanente que se inicia após a 

formação básica e tem como intuito atualizar e melhorar a capacidade de uma pessoa ou grupo 

frente à evolução técnico-científica e às necessidades sociais (OLIVEIRA; SUERBRONN, 

2007). 

O trabalhador do conhecimento é, portanto, capaz de definir a sua tarefa e realizá-la 

independentemente de alguém lhe dizer como agir. Isso porque, ele tem responsabilidade sobre 

suas decisões, já que possui autonomia. Ademais, a inovação contínua deve ser embutida no 

trabalho do trabalhador do conhecimento, e o aprendizado e ensino contínuos devem ser 

embutidos na sua função (DRUCKER, 2006, p. 120). 

 

3.2 O Procurador-Geral  

 

Os burocratas de Alto Escalão são entendidos pela literatura como os que estão lotados 

em cargos e funções de ocupantes de cargos de alto escalão como policymakers, ou seja, 

decisores com responsabilidade política. Isso é, os que estão localizados nos altos escalões da 

estrutura organizacional da instituição (FUSTER, 2016). 

Certamente o administrador público responsável contribui, de alguma forma, para o 

redesenho objetivo das estruturas sociais e administrativas que o cercam, procurando 

aperfeiçoá-las. Indubitavelmente, também, ele improvisa (Weick, 1995), enquanto interage no 

seu microuniverso de trabalho. Sua improvisação, no entanto, não é descontextualizada, 

errática, caótica, eventual ou irresponsável (WEICK, 1995; CAVALCANTI, 2006). 

O administrador público que conduz sua organização a resultados notáveis é um 

consciente e sistemático mediador entre as estruturas e as pessoas no trabalho. Privilegiado pela 

autoridade, ele se “apresenta” (ARENDT, 2003), cotidianamente, compartilhando e inspirando 

interpretações da realidade.  

A visão tradicional da administração pública entendia que o gestor público deveria ser 

um decisor racional, um planejador sistemático e um coordenador e supervisor eficiente das 

atividades organizacionais. Todavia, a maioria dos administradores não conseguem na prática 

trabalhar em condições favoráveis, lidam com uma série de fatores internos e externos não 

controláveis que exigem tomada de decisão rápida, exigindo algumas competências gerenciais 

típicas, habilidades, atitudes e conhecimentos, que quando colocadas em conjunto são capazes 

de fornecer potencialidades para a obtenção dos resultados (MOTTA, 1996). 
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3.2.1 Trajetória profissional 

 

Os executivos carregam uma bagagem em que estão depositadas suas competências, 

experiências e conhecimentos apreendidos ao longo da sua carreira e trajetória profissional 

(SANTOS, 2008). A bagagem profissional de uma pessoa de acordo com esta proposta reflete 

basicamente a vivência acumulada por esse profissional ao longo da sua trajetória profissional 

(SANTOS, 2008). 

Conhecimento neste estudo adota o entendimento de Davenport e Prusak (1998, p.6) 

que é: “…mistura fluída de experiência condensada, valores, informação contextual e insight 

experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas 

experiências e informações. Tem origem e é aplicado na mente de conhecedores”. Segundo 

esses autores esse entendimento sugere que o conhecimento não é algo puro nem simples: é 

uma mistura de vários elementos; sendo fluido e formalmente estruturado; intuitivo e, portanto, 

difícil de se colocar em palavras ou de ser plenamente entendido em termos lógicos (SANTOS, 

2008). 

O segundo elemento da bagagem profissional é a experiência do profissional. 

Experiência, nesta proposta, refere-se àquilo que foi feito ou realizado pelo profissional e àquilo 

que aconteceu ao longo da sua carreira ou trajetória profissional (SANTOS, 2008). A terceira 

dimensão da bagagem profissional – a competência de uma pessoa, será detalhada abaixo, em 

tópico específico. 

Entende-se por trajetória de carreira o conjunto de atividades exercidas por uma pessoa 

ao longo de sua vida profissional, e que não estão necessariamente vinculadas, nem 

hierarquicamente dispostas, mas foram construídas como estratégias pessoais que associam 

formação profissional, posições ou cargos ocupados e, portanto, experiências e trunfos 

acumulados em diferentes espaços ou mercados de trabalho, no setor privado ou no setor 

público (LOUREIRO; ABRUCIO; ROSA, 1998). 

 

3.2.2 Competências 

 

A terceira dimensão da bagagem profissional – a competência de uma pessoa, se 

refere, adaptando-se as proposições de Perrenoud (2000), à capacidade desse profissional em 

mobilizar seus diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação ou situações 
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(SANTOS, 2008). De acordo com esse entendimento, Perrenoud (2000) destaca quatro aspectos 

relevantes:  

a) As competências não são elas mesmas saberes, savoir-faire ou atitudes, mas 

mobilizam, integram e orquestram tais recursos;  

b) Essa mobilização só é pertinente em determinada situação, sendo que cada situação 

é singular, mesmo que se possa tratá-la em analogia com outras já encontradas; 

c) O exercício da competência passa por operações mentais complexas, subentendidas 

por esquemas de pensamento, que permitem determinar e realizar uma ação 

relativamente adaptada à situação e 

d) As competências profissionais são construídas em formação, mas também ao sabor 

da navegação diária de um profissional, de uma situação de trabalho à outra.  

Para esta pesquisa o que nos interessa é a importância/valorização dessas competências 

pelas organizações e seus líderes. Assim, centrar-nos-emos na diferenciação entre competências 

técnicas – hard skills, e transversais subentendidas – soft skills (SWIATKIEWICZ, 2014).  

Hard skills, technical abilities, são habilidades de foro técnico, particularmente as 

adquiridas por meio de uma formação profissional, acadêmica ou da experiência adquirida, mas 

incluem, ainda, os procedimentos administrativos relacionados com o âmbito de atividade da 

organização. Segundo Jamison (2010, p. 102): “enquanto o ensino de habilidades técnicas é 

certamente necessário ao estudante, isso não garante que ele se torne um bom empregado ou 

um bom líder”. 

Soft skills, employability skills, critical abilities, generic skills, transferable skills, key 

qualifications, transversal skills, non-academic skills, people skills constituem competências 

transversais, denominadas, por vezes, habilidades gerais, críticas, universais, humanas, não 

acadêmicas ou competências necessárias para conseguir e manter o trabalho/emprego. O 

conceito de competências transversais foi introduzido por Robert Mertens, sob a designação 

“competências-chave” (key qualifications) e refere-se às habilidades não relacionadas com a 

formação ou a função técnica desempenhada por uma pessoa; não estão relacionadas com a 

aprendizagem técnica de determinada área de estudo ou saber (CABRAL et al., 2006).  

As competências transversais são traços de personalidade, objetivos, preferências e 

motivos de ação; elas constituem, ao mesmo tempo, competências genéricas e específicas, são 

transversais, transferíveis e adaptáveis, porém, não há uma definição única e amplamente aceita 

desse tipo de competências; tratam-se de atributos de carreira que as pessoas têm de possuir; 

ferramentas essenciais que ajudam as pessoas a atingir seu pleno potencial; ajudam os 
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estudantes a desenvolver assertividade e autoconfiança, indispensáveis para concluir o curso 

com sucesso; facilitam a obtenção de resultados positivos nas entrevistas de trabalho; e 

contribuem para assegurar a posição na organização, assim como para se tornar reconhecidos 

líderes organizacionais. Alguns autores realçam que esse tipo de habilidades, em comparação 

com as habilidades técnicas, é mais difícil de ser observado, avaliado e mensurado 

(SWIATKIEWICZ, 2014). 

Na literatura internacional anterior ao ano 2000, quando são estudadas as competências 

transversais, raramente são enumeradas as habilidades morais nesse contexto. Nos últimos 

anos, contudo, na literatura e no discurso dos especialistas do campo da gestão de recursos 

humanos e de áreas afins, tornou-se relativamente comum incluir as habilidades morais na 

categoria das competências transversais. Amiúde, os autores mencionam apenas o nome geral, 

como, por exemplo, “habilidades éticas”, “ética geral” ou simplesmente “ética” 

(SWIATKIEWICZ, 2014).  

Para Kim e Kim (2013, p. 155), a competência moral significa a capacidade mental 

“de comportar-se consistentemente de acordo com os princípios éticos aceitos”, como aqueles 

que fazem parte dos princípios humanos universais, expressos na “regra de ouro”, e que devem 

ser aplicados aos nossos valores pessoais, objetivos e ações. 

Conforme Swiatkiewicz (2014), podem ser categorizadas e conceituadas competência 

em três tipos: 

• Competências transversais (soft skills): habilidades universais/transversais, não 

acadêmicas e não relacionadas com a formação ou desempenho de funções técnicas, 

traços de personalidade, objetivos, preferências e motivações, atributos de carreira, tais 

como: capacidade de comunicar, de diálogo, de resposta, cooperação com os outros, 

trabalho em equipe/grupo, capacidade de resolver problemas/conflitos, motivar, 

estimular, incentivar, facilitar, apoiar, saber adaptar-se, criatividade, iniciativa, saber 

comportar-se, etiqueta; 

• Competências técnicas (hard skills): competências do domínio técnico, adquiridas 

por meio de formação profissional, acadêmica ou pela experiência adquirida ou 

competências relacionadas com a profissão ou atividade exercida, procedimentos 

administrativos relacionados com a área de atividade da organização, tais como: saber 

operar/manusear máquinas, aparelhos e equipamentos, conhecimento de normas de 

segurança, conhecimentos de informática/programas, habilidades 

financeiras/contabilísticas, experiência profissional e técnica; 
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• Competências morais/éticas: habilidade de comportar-se consistentemente de acordo 

com os princípios éticos aceitos, tais como: honestidade, transparência, justiça, 

respeito, coragem, excluindo, contudo, as habilidades como disposições/virtudes 

práticas, instrumentais ou pertencentes à chamada ética protestante 

(SWIATKIEWICZ, 2014). 

Marques (2013), resumindo seu estudo sobre as competências que caracterizam os 

líderes de sucesso, chama a atenção para a necessidade de investigar a influência da cultura 

sobre a diferenciação de competências atribuídas aos líderes e/ou esperadas deles. A autora 

considera que os resultados obtidos em seu estudo seriam diferentes em condições culturais 

diferentes. Brown e Mitchell (2010) também consideram que as culturas influenciam a maneira 

como as pessoas percebem e comportam-se perante uma liderança (não) ética; esses autores 

chamam a atenção para as relações existentes entre a liderança (não) ética e o desempenho, 

assim como para o fato de a investigação realizada até o momento não explicar de forma 

suficiente em que medida as diferenças culturais entre os líderes e seus seguidores influenciam 

a percepção que os trabalhadores têm dos seus líderes (SWIATKIEWICZ, 2014). 

 

3.2.3 As nomeações: critérios e vínculos 

 

O cargo de procurador-geral é de Natureza Especial, e, é um cargo comissionado. 

Assim, além de vários incrementos para modernização da burocracia, pode ser considerado 

como fator-chave da valorização e profissionalização da burocracia federal a questão da 

ocupação de cargos comissionados. O governo federal adota o modelo híbrido, os cargos são 

providos tanto por servidores concursados quanto por profissionais de fora do serviço público 

(OCDE, 2010).  

As questões de livre nomeação têm muita discussão na literatura e algumas 

controvérsias. Pode ter influência de partido político, especialmente para angariar apoio do 

Poder Legislativo ao Governo. Outras controvérsias dizem respeito ao perfil do nomeado e a 

sua qualidade técnica (LOPES; PRAÇA, 2018).  

Um fenômeno relacionado à influência política e partidária nos cargos é o tempo de 

duração dos nomeados no cargo e sua contraparte, a taxa de rotatividade. (LOPES; PRAÇA, 

2018). E, diversos fatores explicam o tempo de permanência dos servidores, além da 

experiência no serviço público, filiação e a área da política pública, por exemplo, a amplitude 

de coalizões partidárias e a rotatividade de ministros são decisivas para explicar as mudanças 
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dos ocupantes de alta direção. É possível deduzir que, em regra, as nomeações combinem dois 

elementos a intenção de agradar líderes partidários e a competência técnica/política para tocar 

diferentes políticas (LOPES; PRAÇA, 2018).  

Vínculos interpessoais (laços de confiança e rede de relacionamentos) e o domínio 

técnico da função (competência e experiência) são critérios fundamentais de escolha 

(OLIVIERI, 2007). Olivieri (2007) também apontou um caminho ao demonstrar que, mesmo 

em um órgão cujo perfil predominantemente é técnico (Banco Central do Brasil – BCB) e, aqui 

a PGFN, as redes de amizade exercem papel decisivo e, combinadas ao perfil técnico, explicam 

fração expressiva das escolhas discricionárias (OLIVIERI, 2007).  

Ao Considerar as redes informais como determinantes das nomeações políticas, o 

estudo clássico de Mark Granovetter (1973) sobre a “força dos laços fracos” é fonte de 

sugestões. O sociólogo norte-americano estudou como trabalhadores da cidade de Boston 

encontraram novos empregos através de pessoas que conheciam, mas raramente se 

encontravam. Estas pessoas são “mais propensas a mover-se em círculos diferentes dos nossos 

e, portanto, terão acesso a informações diferentes daquilo que recebemos” (GRANOVETTER, 

1973, p.171, tradução nossa)  

Os ministros de Estado constituem o mais alto nível hierárquico da burocracia política. 

Esse segmento do alto escalão não eleito da administração pública é considerado o ator-chave 

no processo de políticas públicas (policy-making). Os ministros afetam as políticas 

governamentais de diferentes formas, seja assessorando os chefes de governo, seja exercendo 

autoridade máxima no campo específico sob sua jurisdição. Além da gestão administrativa e da 

implementação de políticas de sua pasta, os responsáveis pelos ministérios exercem função de 

conselheiros do presidente, com base em suas experiências e em informações técnicas. Nesse 

sentido, a composição dos gabinetes pode indicar a permeabilidade dos aspectos políticos e dos 

elementos técnicos na condução dos problemas públicos a cargo dos ministros (PALOTTI; 

CAVALCANTE, 2018). 

O campo de estudo no Brasil e na América Latina é dominado pelas discussões acerca 

do papel exercido pela nomeação de ministros de Estado na composição e na reformulação das 

alianças de governo pelos presidentes, como principal estratégia na construção da 

governabilidade (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2007; AMORIM NETO, 2007).  

Escolhas dos membros do gabinete ministerial pelos presidentes sempre chamam 

atenção dos analistas. As nomeações para as pastas da área econômica, mais ainda. O interesse 

se deve a várias questões: o perfil profissional dos nomeados, a posição que ocupavam antes de 
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serem recrutados, as concepções sobre política econômica que advogam. (CODATO et al. 

2018). 

A instabilidade dos mandatos dos ministros à frente das suas pastas afeta de várias 

maneiras o processo de produção, implementação e gestão de políticas de governo. Isso engloba 

desde o impacto do turnover ministerial sobre dinâmicas de funcionamento internas dos 

governos até capacidades e oportunidades de influência dos variados atores envolvidos- 

burocratas, políticos e grupos de interesse – na produção de políticas públicas (CODATO et al. 

2018). 

Frequentemente mudanças no primeiro escalão do Poder Executivo podem acarretar a 

interrupção não planejada de políticas ambiciosas, que precisariam de maior tempo para 

surtirem efeitos, ou podem ser vistas como um sinal de enfraquecimento político do chefe de 

Estado. Todavia, governos com equipes muito estáveis podem apresentar dificuldades para 

resolver problemas, devido à falta de oxigenação de seus quadros (PRAÇA; FREITAS; 

HOEPERS, 2012). Por isso, o presidente da República lança mão, conscientemente, por meio 

da reacomodação de ministros e do rodízio de pessoal em postos da burocracia, de pontes 

informais de comunicação entre as diferentes áreas do governo (CODATO et al. 2018).  

No regime da Constituição de 1988, reordenações do gabinete seriam, teoricamente, a 

razão da saída dos ministros, e essas teriam a ver com o presidencialismo de coalização, que 

obriga o presidente a periodicamente reorganizar sua equipe, em função de mudanças na base 

de apoio parlamentar. Como os ministérios econômicos tendem a ser mais “técnicos”, eles 

seriam, em boa medida, mais protegidos desse processo (CODATO et al. 2018). 

3.3 Papel da PGFN – características e atuação 

A busca por uma administração pública menos burocrática está presente, de forma 

declarada, no atual governo, citando que: “a Estratégia de Governo Digital para o período de 

2020 a 2022 está organizada em princípios, objetivos e iniciativas que nortearão a 

transformação do governo por meio de tecnologias digitais. Buscamos, com ela, oferecer 

políticas públicas e serviços de melhor qualidade, mais simples, acessíveis a qualquer hora e 

lugar e a um custo menor para o cidadão”3. 

 
3 Informação disponível em https://www.gov.br/governodigital/pt-br/EGD2020/ - acesso em 07 de setembro de 2020. 
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Afirma o Professor Nunes Rolo que, precisamente, é em face da não separação entre 

política e administração que considera que a Administração Pública é distinta da administração 

privada, em razão do contexto político, do quadro democrático, da vinculação jurídico-

constitucional e da complexidade, escala e multiplicidade de “stakeholders” e dos problemas 

(ROLO, 2019).  

Max Weber, que tratou o tema da burocracia em diversos momentos da sua obra, diz 

ser claro sobre a relação entre política e administração: todo empreendimento de poder que 

pretende ter continuidade no tempo, ganhando a dimensão de um tipo de dominação, necessita 

organizar um aparato administrativo, o qual constitui a base material e instrumental do poderio 

estatal. Com a modernidade e a construção da administração pública subjacente, o Estado adota 

o modelo burocrático e passa a ser pautado por regras universais e impessoais previamente 

estabelecidas, o que gera um modelo que dá suporte à dominação de tipo racional-legal e ao 

respectivo monopólio legítimo do uso da força (WEBER, 1990). 

Woodrow Wilson (2005), presidente dos Estados Unidos e um dos principais 

representantes da chamada Era Progressista, afirmou, no final do século XIX, que “os políticos 

tomam decisões e burocratas apenas administram”. Ou seja, enquanto os políticos fazem 

escolhas, estabelecendo os fins últimos, os burocratas atêm-se aos meios mais adequados do 

ponto de vista técnico, com o objetivo de atingir esses fins. Pode dizer que se Wilson via relação 

entre política e administração como eminentemente complementar, para Weber o 

relacionamento entre o mundo da política e a burocracia precisa ser, ao mesmo tempo, 

complementar e conflituoso (ABRUCIO; LOUREIRO, 2018).  

Para Wilson (2005), enquanto os políticos fazem escolhas, estabelecendo os fins 

últimos, os burocratas atêm-se aos meios mais adequados do ponto de vista técnico, com o 

objetivo de atingir esses fins.  Weber definia essa relação como um convívio necessário, mas 

marcado por tensões. Tensão entre rotina e inovação, entre segurança e necessidade de assumir 

riscos, e, sobretudo, entre a lógica e os meios – privilegiada pelos burocratas – e a exigência de 

alcançar os fins últimos que pauta a ação típica dos políticos (WEBER, 1990).  

O envolvimento dos burocratas com a tomada de decisão é visto, na verdade, como 

processo inevitável no mundo contemporâneo e, em certo sentido, até desejável (LINDBLOM; 

WOODHOUSE, 1993). 

Assim, estaria ocorrendo um processo de burocratização da política ( vez que boa parte 

dos políticos não são pessoas leigas em assuntos técnicos, eles possuem formação profissional 

ou se “especializam” em determinadas matérias de políticas públicas, sobre as quais se 
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informam, contratam assessorias de especialistas ou até mesmo desenvolvem suas próprias 

capacidades técnicas) e de politização da burocracia (hoje os burocratas atuam não apenas na 

administração ou na execução de programas ou políticas de governo, mas também participam 

dos processos de tomada de decisão do Poder Executivo (ABERBACH; PUTINAN; 

ROCKMAN, 1981).  

Os políticos envolvem-se cada vez mais em assuntos técnicos e os funcionários 

tornam-se policymakers, pois além da competência técnica, desenvolvem igualmente 

capacidades políticas de articular demandas e negociar consensos entre diferentes interesses em 

conflito (ABERBACH; PUTINAN; ROCKMAN, 1981). 

A noção de que a atividade burocrática e a atividade política podem ser nitidamente 

separados uns dos outros é cada vez mais desafiado pela crescente complexidade das atividades 

governamentais, pelo aumento das demandas de constituintes recentemente mobilizados e pela 

consequente exigência de que os burocratas desenvolvam apoio político em nome de políticas 

intervencionistas, seja qual for sua natureza particular. O escopo ampliado da atividade 

administrativa no estado positivo significa também um maior conjunto de responsabilidades e 

encargos, que podem obrigar os administradores a forjar consentimento para políticas 

concretas, representar interesses e reconciliar ou intermediar reivindicações conflitantes 

(PETER, 2002). 

As concepções tradicionais do papel burocrático enfatizam a eficiência organizacional, 

execução neutra das leis, conhecimento técnico e capacidade intelectual. No entanto, a análise 

do foco que os burocratas dão a seus papéis sugere que eles enfatizem a formulação de políticas 

e, em menor medida, a mediação entre vários interesses e o governo (PETER, 2002). 

A burocracia especializada faz do primado da técnica (supostamente neutra e racional) 

sobre a política (considerada sempre irracional e enviesada) esconder a dificuldade prática de 

organizar, pactuar e implementar um conjunto de escolhas que distribuam poder em um 

ambiente com desigualdades tão institucionalizadas e arraigadas como no Brasil (CARDOSO 

JÚNIOR; SANTOS, 2018).  

Cardoso Júnior e Santos (2018) definem como disjuntivas críticas no exercício da 

função planejamento, como um conjunto de pares (e, às vezes, trio) de dimensões e situações 

que desnudam a distância entre os mundos real e formal do planejamento governamental no dia 

a dia da gestão pública. As disjuntivas se materializam, especialmente, quando há uma diferença 

entre a expectativa dos agentes sobre como as coisas deveriam ser ou acontecer e aquilo que 

realmente se produz ao final de um processo construído no ambiente no qual o Estado trabalha, 
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e operacionalizado por uma burocracia com as características da brasileira (CARDOSO 

JÚNIOR; SANTOS, 2018). 

Se atendendo à disjuntiva técnica versus política, pode ser considerada a mais célebre 

dentro dos estudos de governo, pois contrapõe às dimensões técnica e política do ato e do 

processo de governar (CARDOSO JÚNIOR; SANTOS, 2018). Em uma leitura mais direta, a 

técnica sem a política significa algo como a gestão cotidiana da máquina pública sem um plano 

que a oriente estrategicamente. A política sem a técnica significa algo como um plano 

estratégico sem a capacidade tática e operacional de ser implementado (CARDOSO JÚNIOR; 

SANTOS, 2018). 

A CF/88 é central nas mudanças do funcionamento da burocracia, em especial, em 

razão da universalização da obrigatoriedade de concurso público para ingresso no serviço 

público e na valorização de escolas de governo como estratégia contínua do quadro de pessoal 

(CAVALCANTE; LOTTA; OLIVEIRA, 2018). 

Mas, em muitas situações, o que se verá é uma mistura de ambas as ideias, exatamente 

conforme desenvolvimento de híbridos político-administrativos, onde imbui os administradores 

com o espírito da política e inclina os políticos a fazer perguntas de técnica e detalhes (PETER, 

2002).  

 

3.3.1 Inovação  

 

No Brasil, estudos relacionados à inovação no setor público ganharam corpo a partir 

da década de 90 (ARAÚJO; ROCHA; CARVALHAIS, 2015). Não por coincidência, vivia-se 

no país, à época, o furor do gerencialismo, modelo administrativo inspirado em movimentos 

reformistas experimentados em países como a Nova Zelândia, a Austrália e os Estados Unidos 

(CAVALCANTI, 2006). A ideia subjacente ao paradigma gerencial preconizava um governo 

consumindo menos recursos e funcionando melhor, o que despertava iniciativas de 

reestruturação organizacional e esforços direcionados ao incremento da produtividade no setor 

público (DENHARDT, 2012). 

Muitos dos desafios históricos do país foram superados, permitindo o foco em questões 

mais complexas e sofisticadas, de modo que o setor público possa acompanhar a evolução cada 

vez mais acelerada da sociedade. Para tanto, a necessidade de inovação constante torna-se um 

pré-requisito para a sustentabilidade dos serviços públicos (DUBOIS, 2012). 
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Inovar significa romper com os padrões estabelecidos (MINTZBERG, 2007). Quando 

se trata do setor público, falar em inovação ainda pode causar certo estranhamento ao 

destinatário da mensagem (CUNHA, 2017). Conceitualmente, a inovação no setor público é 

definida como a introdução, na prestação pública, de novo conhecimento, de nova organização, 

de novos processos e/ou de novas competências de gestão, pressupondo um movimento de 

ruptura com o passado à medida em que não se limita à mera geração de ideia nova, mas sim a 

sua utilização em termos práticos (DE VRIES; BEKKERS; TUMMERS, 2016). 

Um traço comum aos pesquisadores que se debruçam sobre a tarefa de estudar a 

inovação é o de enxergá-la como um processo (FIGUEIREDO, 2012; MCLEAN, 2005; 

MOTTA, 1989; SCARPIN; MACHADO, 2015; SOUZA; BRUNO-FARIA, 2013). Como tal, 

perpassa toda a estrutura organizacional (MOREIRA; STRAMAR, 2014), pressupondo, dentre 

uma série de outras habilidades gerenciais, negociação e diálogo para acomodar a redefinição 

de prioridades e o remanejamento de recursos dela – redefinição – decorrente 

(VASCONCELOS et al., 2017). 

Dentre os antecedentes, a literatura dedica especial atenção ao elemento cultural, tendo 

presente que toda organização possui uma cultura particular, que delineia o modo como opera 

na condução dos seus negócios e na execução de sua estratégia (GAMBLE; THOMPSON, 

2012). Nesse contexto, dado o poder inerente de influenciar toda a vida organizacional, a cultura 

precisa ser conhecida, compreendida e transformada em ferramenta indissociável para uma 

profícua gestão das organizações (PEREIRA, 2016). Uma das vias conducentes às inovações 

está pavimentada, portanto, sobre o fator cultural organizacional. Fernandes et al. (2015) 

apontam que são as externalidades comportamentais – talhadas pela cultura organizacional – 

que determinarão uma atmosfera favorável ou deletéria à construção de soluções inovadoras. 

Criar um ambiente organizacional de fomento à inovação não é, todavia, missão trivial 

(SCARPIN; MACHADO, 2015). Envolve um direcionamento claro da organização quanto à 

definição de que crenças e valores deseja ver compartilhados em seus domínios, o que reside 

em boa medida no quão assertiva é a alta gestão – a liderança – ao irradiar a cultura de inovação 

pretendida (BRUNO-FARIA; FONSECA, 2015). 

As estruturas organizacionais também exercem um papel de relevo para a dinâmica da 

inovação. Com a velocidade com que se altera o ambiente de negócios, estruturas mais ágeis e 

flexíveis são fundamentais para permitir a pronta adequação das organizações à transformação 

dos mercados em que operam (BRILLO; BOONSTRA, 2019; MOTTA, 1989).  
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3.3.2 Segurança Jurídica 

 

Segurança jurídica e eficiência, entre outros, são princípios que norteiam a formação 

e aplicação de precedentes na atuação administrativa, cuja procedimentalização é tema 

fundamental em um Estado que se pretende social e democrático de direito, nos termos da nossa 

Constituição, e no qual se busca concretizar o direito fundamental à boa administração pública, 

já que a ideia de procedimentalizar “quer significar a submissão desta atividade [administrativa] 

a parâmetros normativos vinculantes que guiam o seu desenvolvimento, disciplinando a atuação 

dos diversos agentes e órgãos públicos envolvidos...” (NOGUEIRA; COSTA, 2020, p. 32). 

O assessoramento jurídico abarca, pois, o controle interno e a orientação para decisões 

administrativas decorrentes de decisões judiciais. Por essa razão, deve se desenvolver de forma 

articulada com a representação judicial do Estado, sendo crucial sua efetivação em momentos 

anteriores, concomitantes e posteriores à prática de atos administrativos, visando à segurança 

jurídica no iter de formação do ato ou decisão, em seus aspectos formais e materiais, bem como 

na condução de processos judiciais que busquem a sua revisão ou invalidação (NOGUEIRA; 

COSTA, 2020). 

A contribuição da Advocacia Pública é, portanto, indiscutível e inadiável no 

direcionamento da atuação administrativa, principalmente na perspectiva orientada pela 

segurança jurídica, projeção objetiva do princípio da dignidade da pessoa humana e elemento 

conceitual do Estado de Direito - aliada à eficiência administrativa e economicidade dentro da 

lógica estabelecida pelo novo CPC, de estabilidade da jurisprudência, coerência e integridade 

das decisões -, constituindo-se, o respeito aos precedentes, uma estratificação do princípio da 

confiança legítima, ideia intrínseca à de isonomia, com estatura de elemento estruturante do 

Estado Democrático de Direito invalidação (NOGUEIRA; COSTA, 2020). 

A tarefa do advogado público, portanto, é de suma importância, de modo a contribuir 

para que fique clara e objetivamente definido e limitado o objeto do incidente, evitando-se que 

todo o trabalho de uniformização da jurisprudência, cujos objetivos, em última análise, são a 

isonomia e a segurança jurídica, se perca (NOGUEIRA; COSTA, 2020). 
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4 METODOLOGIA 

Este capítulo apontará as definições realizadas pela pesquisadora quanto à metodologia 

utilizada ao longo desta investigação, para que pudessem ser atingidos os seus objetivos. Serão 

apresentados o método e os procedimentos adotados para a condução da pesquisa. 

Adicionalmente, serão discutidas as limitações observadas na metodologia descrita.  

A avaliação tem por enfoque a percepção dos procuradores-gerais, permitindo a 

compreensão da construção institucional e o papel da PGFN, para tanto utiliza-se da 

metodologia descritiva-qualitativa, pois procura estudar o objeto de forma profunda e analisar 

qualitativamente as informações. O seu delineamento é descritivo, tendo em vista que descreve 

as características de uma população ou de um fenômeno específico, bem como estabelece 

relações entre variáveis (GIL, 1994).  

Em relação à feição qualitativa, nota-se que a pesquisa foi realizada por meio de 

entrevistas semiestruturadas com agentes públicos, a abordagem qualitativa tem como foco a 

representação da realidade de acordo com a percepção dos participantes, por meio da 

exploração, descoberta, descrição de suas reflexões, opiniões e comportamentos (LEÃO, 

MELLO e VIEIRA, 2009).  

Quanto aos fins, a pesquisa é do tipo exploratório, tem como escopo desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias, com o propósito de formular problemas mais precisos 

e pesquisáveis para estudos posteriores (GIL, 1994).  

Também foram utilizados achados em relação à pesquisa documental e pela técnica da 

observação direta. Os procedimentos se complementam, e o uso de métodos mistos amplia as 

fontes de dados disponíveis, proporcionando uma pesquisa abrangente e robusta (OLIVEIRA; 

PASSADOR, 2018). Para os dados qualitativos, a análise de conteúdo foi utilizada como 

método de tratamento dos dados (BARDIN, 2006).  

Por fim, os dados foram triangulados para obtenção da análise final, tendo como base 

a lente teórica desenvolvida, aumentando a assertividade das interpretações do pesquisador de 

refletirem a realidade observada no campo (STAKE, 2011; FLICK, 2013; CRESSWELL, 

PLANO CLARK; 2013). 

Uma limitação foi o momento de isolamento e afastamento social vividos, em face da 

declaração de pandemia pela Covid-19, da Organização Mundial da Saúde e Ministério da 

Saúde, impedindo que todas as entrevistas fossem presenciais, e nas entrevistas por plataforma 

digital, a velocidade da internet gerou algumas dificuldades sendo necessário a repetição da 
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pergunta ou resposta e, ao final, foram encontrados áudios com trechos inaudíveis ou corte de 

compreensão. 

4.1 Estratégia de Pesquisa 

Partindo do pressuposto de que a epistemologia qualitativa defende o caráter construtivo 

e interpretativo do conhecimento, tomando o conhecimento como uma produção e não apenas 

como uma simples apropriação linear de uma realidade que se apresenta (REY, 2005), 

adotamos uma metodologia com enfoque qualitativo, pois procura estudar o objeto de forma 

profunda e analisar qualitativamente as informações. (GIL, 1994).  

Para Vergara (2016), os critérios básicos a serem levados em consideração na realização 

de uma investigação científica são a sua classificação (a) “quanto aos fins” e (b) “quantos aos 

meios”. Este trabalho tem por objetivo compreender a construção institucional e o papel da 

PGFN na percepção dos procuradores-gerais, que permitirá trazer um resgate da memória 

institucional, em uma análise das características organizacionais e atuação, para além de suas 

atribuições legais. 

Desta forma, a presente dissertação, quanto aos fins, caracteriza-se como uma pesquisa 

descritiva e exploratória.  Descritiva basicamente por expor “características de determinada 

população ou de determinado fenômeno” (VERGARA, 2016, p. 74), onde não há um 

pressuposto que os fenômenos analisados necessitam ser explicados, porém esta explanação 

pode acompanhar a investigação (VERGARA, 2016). Exploratória pela intenção da 

pesquisadora em investigar uma instituição púbica e explorar suas características 

organizacionais (VERGARA, 2016), e em específico a transformação organizacional e o seu 

ambiente, a memória institucional e a importância da capacitação profissional na gestão pública.  

Quantos aos meios de investigação, o presente trabalho pode ser definido como uma 

pesquisa de campo. Adicionalmente, esta pesquisa pode ser enquadrada como uma investigação 

documental devido à análise de registros e documentos produzidos no contexto da instituição 

pública alvo desta pesquisa (VERGARA, 2016). 

Diante disso, foram utilizados métodos combinados de pesquisa, com abordagens 

qualitativas, a partir de dados primários e secundários, e, também, pela observação direta. Desta 

maneira, enquanto a abordagem qualitativa forneceu informações sobre o porquê dos resultados 

obtidos, sendo um meio para compreender o significado que os indivíduos atribuem a um 

problema social ou humano (CRESWELL, 2010); foi realizada uma análise do cargo e do perfil 
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dos procuradores-gerais; além disso pela observação direta, técnica de coleta de dados que 

utiliza os sentidos para compreender determinados aspectos da realidade, foi possível trazer 

avaliações da autora ao longo da pesquisa.  

A observação direta não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar 

fatos ou fenômenos que se desejam estudar. Ajuda a identificar e obter provas a respeito de 

situações sobre as quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu 

comportamento (MARCONI; LAKATOS, 1990), de modo que a combinação das metodologias 

viabilizou a obtenção de elementos para interpretações consistentes sobre o objeto analisado 

(BATISTA; DOMINGOS, 2017). A mais, a pesquisa se valeu, também, das histórias gerenciais 

que fluíram em depoimentos orais, através da perspectiva da História Oral (HO) 

(THOMPSON, 1998; ALVES, 2016).  

Investigar tal fenômeno, permitirá trazer um resgate da memória institucional, em uma 

análise das características organizacionais e atuação da instituição pública, para além das suas 

atribuições legais. Isto permitirá um conhecimento mais aprofundado da instituição pública e 

dos próprios procuradores-gerais, enquanto profissional e, principalmente, enquanto ser 

humano (HALBWACHS, 2006; CAVAZOTE; ARAÚJO; ABREU, 2017; PRADO; SOUZA; 

COSTA, 2019; LE GOFF, 2003). 

4.2 Coleta de dados 

Depois de ter escolhido a PGFN como unidade de análise, passou-se a definir as 

estratégias de coleta dos dados que pudessem dar sustentação ao método selecionado (GIL, 

1994; VERGARA, 2016). A coleta de dados possui recorte transversal de uma determinada 

amostra ou população em um momento específico no tempo (RICHARDSON, 1999), e foi 

composta pelas seguintes fontes: i) documental, composta de dados administrativos; ii) 

entrevistas semiestruturadas e iii) pesquisas em sites institucionais. 

A utilização de entrevistas com roteiro semiestruturado ao invés de instrumentos 

padronizados (entrevistas semiestruturadas e questionários) se justifica, eis que a pretensão do 

estudo foi identificar os pontos de vista dos entrevistados, os quais são melhores obtidos por 

meio de entrevistas com planejamento aberto (FLICK, 2004).  

A entrevista é um procedimento no qual você faz perguntas a alguém que, oralmente, 

lhe responde (VERGARA, 2016). A presença física de ambos é ideal no momento da entrevista, 

mas a entrevista também pode ser feita por mídia interativa em geral, embora corra o risco de 
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perder um pouco em qualidade (VERGARA, 2016). Houve consentimento dos participantes da 

pesquisa para a coleta dos dados, análise e uso desses em caráter exclusivo para esta pesquisa 

e posterior disponibilização à PGFN. Tudo isso foi informado a cada um dos participantes, de 

modo claro, no início das entrevistas, conforme recomendado pelo HM Treasury no Magenta 

Book (REINO UNIDO, 2020). 

Portanto, o método qualitativo se valeu, também, das histórias gerenciais que fluíram 

em depoimentos orais, obtidos através de entrevistas semiestruturadas, concedidas por 

procuradores-gerais, de forma presencial e/ou virtual. 

A HO, como referencial teórico-metodológico dentro da abordagem qualitativa, 

apresentou-se como uma possibilidade profícua à realização da pesquisa, buscando extrair 

informações capazes de caracterizar a construção institucional da PFGN e seu papel, considerando 

o período inicial mais longínquo possível até os dias atuais. Para as entrevistas foi considerado 

o marco inicial, a promulgação da Constituição Federal de 1988, e, assim, buscou-se a memória 

mais antiga. Nesse cenário encontrou-se o procurador-geral nomeado em 1979, mas com 

histórias da década de 60.  

Através da perspectiva da HO, a reconstrução da memória dos entrevistados poderá 

ser confirmada através de outros depoimentos e com o cotejo da própria história do Brasil e da 

legislação em matéria tributária e financeira. 

Nesse sentido, segundo Thompson (1998), há algumas qualidades que o 

entrevistador bem-sucedido deve possuir: interesse e respeito pelos outros como pessoas e 

flexibilidade nas reações em relação a eles; capacidade de demonstrar compreensão e simpatia 

pela opinião deles; e, acima de tudo, disposição para ficar calado e escutar (THOMPSON, 

1998, p. 254). 

No momento da entrevista, o entrevistado pode refletir sobre sua prática, pode se 

emocionar e pode vir a reformular suas ideias na medida em que se vê perante o outro que o 

indaga e o escuta (ALVES, 2016). Ao mesmo tempo em que a entrevista possibilita o 

compartilhar de experiências e aproximação entre o sujeito-pesquisado e o pesquisador, não se 

pode esquecer de que ambos têm diferentes interesses em uma entrevista. Ao pesquisador 

interessa ouvir e registrar a narrativa, enfim, o que vai ao encontro do tema estudado, ou seja, o 

objeto de estudo. Interessa ao pesquisado relatar aquilo que lhe é significativo, que lhe é 

importante e que, por isto, para ele, deve e merece ser narrado (ALVES, 2016). 

Ao utilizar os relatos, o pesquisador pode fazer uso das partes que forem pertinentes 

ao seu objeto de estudo, o pesquisador utilizará em seu trabalho partes do relato que sirvam aos 



 62 

objetivos fixados, destacando os tópicos que considera útil e deixando em separado aqueles que 

acredita estarem fora de seu interesse e que podem até futuramente tornar-se objeto de reflexão 

(QUEIROZ, 1988). 

Outro elemento fundamental ao trabalho que toma o método da HO como princípio, 

é a importância da memória nesse processo de propor aos sujeitos a retomada do passado, 

mesmo que recente. A memória aqui é compreendida como o processo de rememoração que 

exige daquele que recorda um re-fazer, exige uma recuperação do passado a partir do que foi 

vivido, até o momento presente (ALVES, 2016). 

Faz-se importante frisar também que, ao se optar por trabalhar com fontes orais na 

HO, não se está abrindo mão do trabalho com documentos escritos como os de arquivo. Uma 

vez que a perspectiva assumida pela HO inclui o diálogo – necessário − com outras fontes, 

além das orais. Um dos princípios de trabalho da HO é o cotejo dos depoimentos com outros 

documentos que se mostram pertinentes tendo em vista os recortes da pesquisa. 

Sobre a ética na pesquisa, Portelli (1997) afirma que o compromisso com a 

honestidade significa respeito pessoal por aqueles com quem trabalhamos, bem como 

respeito intelectual pelo material que conseguimos; compromisso com a verdade, uma busca 

utópica e a vontade de saber “como as coisas realmente são”, equilibradas por uma atitude aberta 

às muitas variáveis de “como as coisas podem ser” (PORTELLI, 1997, p.15). Portanto, as 

entrevistas foram gravadas e filmadas, sob o consentimento dos entrevistados, e todo material 

estará à disposição dos participantes, da PGFN e da própria sociedade. 

O critério utilizado para definir os participantes foi a nomeação dos procuradores-

gerais a partir da Constituição Federal de 1988, considerando o que estava nesse período até os 

dias atuais. O período analisado se deve a duas razões, o marco de transformação organizacional 

proporcionado pela promulgação da CF/88 e a viabilidade de entrevistas com os procuradores-

gerais. 

Na observação direta, foi utilizado o método descritivo, que se baseia numa extensa 

descrição dos acontecimentos que o investigador já observou e registrou, acrescentando-lhe, 

então, a sua reflexão que é condicionada pela sua experiência e conhecimento (SOUZA; 

BAPTISTA, 2014). 

O processo de coleta de dados foi executado em três etapas centrais: 

 Dados secundários (fase 1): solicitação de dados administrativos por meio 

simples requerimento; 
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 Dados primários (fase 2): coletados por meio de entrevista semiestruturada com 

os procuradores-gerais; 

 Dados primários (fase 3): coletados por meio da observação direta 

Os dados secundários utilizados nesta pesquisa se referem aos dados administrativos 

obtidos mediante simples solicitações à área administrativa da PGFN, dados de natureza 

pública. A coleta dos dados secundários teve como ponto de partida a identificação dos 

procuradores-gerais e seus períodos de atuação, ilustrado no Quadro 1.  

 
Quadro 1- Procuradores-gerais desde 1955 

NOME PERÍODO DE GESTÃO 

1. Pedro Teixeira Soares Junior 11/09/1954 a 30/01/1956 

2. Pedrylvio Francisco Guimarães Ferreira  30/01/1956 a 22/02/1956 

3. Francisco de Sá Filho 22/02/1956 a 09/07/1958 

4. Manoel Martins dos Reis 09/07/1958 a 20/02/1961 

5. Edmilson Moreira Arraes 20/02/1961 a 04/02/1963 

6. Marcos Botelho 04/02/1963 a 13/05/1963 

7. José Cavalcanti Neves  18/07/1963 a 13/10/1965 

8. Edmilson Moreira Arraes 13/10/1965 a 30/03/1967  

9. Jaime Alípio de Barros 30/03/1967 a 15/03/1974 

10. Moacyr Lisboa Lopes 22/03/1974 a 07/05/1975 

11. Francisco Neves Dornelles 07/05/1975 a 14/03/1979 

12. Cid Heráclito de Queiroz 15/03/1979 a 15/05/1991 

13. Tércio Sampaio Ferraz Júnior 15/05/1991 a 01/03/1993 

14. Edgard Lincon de Proença Rosa 01/03/1993 a 31/12/1994 

15. Luiz Carlos Sturzenegger 03/01/1995 a 01/03/1999 

16. Almir Martins Bastos 04/03/1999 a 01/01/2003 

17. Daniel Rodrigues Alves 01/01/2003 a 14/03/2003 

18. Manoel Felipe do Rego Brandão 17/03/2003 a 25/05/2006 

19. Luiz Inácio Lucena Adams 25/05/2006 a 23/10/2009 

20. Adriana Queiroz de Carvalho 11/11/2009 a 11/08/2015 

21. Paulo Roberto Riscado Júnior 11/08/2015 a 22/12/2015 

22. Fabricio da Soller 22/12/2015 a 31/12/2018 

23. José Levi Mello do Amaral Júnior 01/01/2019 a 30/04/2020 

24. Ricardo Soriano de Alencar  27/05/2020 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Foi possível obter informações adicionais sobre os procuradores-gerais e analisar tanto 

o perfil de cada um, quanto do cargo por eles exercido, através de pesquisas em sites de internet. 

Por meio desta primeira análise foi definida a escolha dos entrevistados. O Anexo A apresenta 

a galeria com as fotos dos 25 procuradores-gerais desde 1955. 
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As entrevistas permitiram uma exploração aprofundada do tema e foram flexíveis ao 

avaliador para sondar ou reunir mais detalhes sobre a PGFN, indo além do que os dados 

secundários puderam fornecer. Isso porque essa técnica permite que o foco seja entender por 

que e como do objeto pesquisado (GIL, 1994; VERGARA 2006). 

Apesar do objetivo inicial de entrevistar os treze últimos procuradores-gerais, foi 

possível entrevistar 10 procuradores-gerais, todas as entrevistas foram conduzidas pela própria 

pesquisadora, realizadas entre os meses de julho e agosto de 2020, conforme apresentado no 

Quadro 2.  

 
Quadro 2- Lista de entrevistados 

  NOME DATA TIPO LOCAL 

Entrevistado 1 Ricardo Soriano de Alencar  30/07/20 Presencial Brasília - DF 

Entrevistado 2 
José Levi Mello do Amaral 
Júnior 

14/07/20 Presencial Brasília - DF 

Entrevistado 3 Fabricio da Soller 28/07/20 Presencial Brasília - DF 

Entrevistado 4 Paulo Roberto Riscado Júnior 17/07/20 Virtual Brasília - DF 

Entrevistado 5 Adriana Queiroz de Carvalho 24/07/20 Presencial Brasília - DF 

Entrevistado 6 Luiz Inácio Lucena Adams 17/07/20 Virtual Brasília - DF 

Entrevistado 7 
Manoel Felipe do Rego 
Brandão 

24/07/20 Virtual Brasília - DF 

Entrevistado 8 
Edgard Lincon de Proença 
Rosa 

03/08/20 Virtual Brasília - DF 

Entrevistado 9 Tércio Sampaio Ferraz Júnior 23/07/20 Virtual Ilha Bela - SP 

Entrevistado 10 Cid Heraclito de Queiroz 27/07/20 Virtual Rio de Janeiro – RJ 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

A realização das entrevistas desta pesquisa se deu no contexto da Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional, em razão do novo coronavírus (Coronavirus Disease 

2019 – COVID-19), considerada a classificação de pandemia declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, e que resultou, em território brasileiro, na 

Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, decretada pela Portaria nº 188, de 3 de 

fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde. Diante das condições de isolamento social e trabalho 

remoto em que se encontravam a maioria das pessoas, seis entrevistas foram realizadas de forma 

virtual por meio de aplicativos de videoconferência. Neste trabalho, foi utilizado o software 
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Google Meet. Apesar da aparente limitação, foi possível constatar que não houve prejuízo 

quanto à coleta dos dados primários sendo que foi possível criar um vínculo com os 

respondentes e extrair as respostas necessárias para esta pesquisa. 

As entrevistas seguiram um roteiro semiestruturado que permitiu a interação entre 

entrevistado e pesquisador, o que promoveu um maior aprofundamento do tema discutido 

(PATTON, 2002). O roteiro de entrevista mencionado encontra-se no Apêndice B deste 

documento. Ainda, em cumprimento aos protocolos de ética de pesquisa, foi realizado o 

colhimento de Termo de Consentimento e Participação em Pesquisa, por parte de todos os 

entrevistados. O termo em questão está disponível no Apêndice C deste trabalho.  

As entrevistas duraram em média 50 minutos, a gravação completa e a transcrição de 

cada entrevistas serão anexadas a esta pesquisa, bem como um vídeo compactado, serão 

encaminhados à PGFN, com a proposta de publicação no site da Instituição, em busca de 

proporcionar conhecimento e manter a sua história e a memória institucional. 

A conversa buscou conhecer o entrevistado e a PGFN, tanto a visão da trajetória dentro 

da Procuradoria, com análise das competências consideradas importantes para chegar ao cargo 

de procurador-geral, como se deu a escolha para o cargo; quais as transformações organizações 

foram impactantes; principais características da PGFN; se importante ou não a capacitação em 

gestão para transformação da PGFN; e a atuação que considerou mais relevante durante a sua 

gestão; e, sem perguntar de forma objetiva, na análise dos dados, buscou-se descobrir, o que 

eles percebem sobre a PGFN. 

Através da observação direta, por participar da PGFN nos últimos 12 anos e por 

conhecer e trabalhar diretamente com os últimos procuradores-gerais, será possível buscar e 

trabalhar de forma complementar os dados obtidos por informações prestadas pela PGFN, 

pesquisas na internet, cruzamento de informações e entrevistas.  

4.3 Tratamento dos dados 

Para o tratamento e a análise dos dados coletados foi escolhida como base teórica a 

técnica da análise de conteúdo (BARDIN, 2006; VERGARA, 2015; CHIZZOTTI, 2006; 

CRESWELL, 2010). 

Este método qualitativo caracteriza-se por produzir dados descritivos, palavras escritas 

ou faladas que permitem entender o comportamento humano a partir do próprio ator, dentro de 

uma perspectiva fenomenológica. Possibilita-se assim, a análise holística, ou seja, não 
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examinando o comportamento isoladamente, mas captando-o no contexto de inserção do 

indivíduo, época, transformações institucionais (BOGDAN; TAYLOR, 1975).  

Bardin (2006) define a análise de conteúdo como: “um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

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

mensagens” (BARDIN,2006, p. 42).  Por fim, os dados foram triangulados para obtenção da 

análise final. 

A análise de conteúdo foi utilizada tanto para os dados resultantes dos pedidos de 

informação, quanto para as entrevistas realizadas. A análise de dados na investigação qualitativa 

compõe-se de três processos simultâneos, a redução/condensação de dados, a 

representação/apresentação de dados e a interpretação de dados, sendo que, o processo de 

redução dos dados, que começa ainda antes de sua escolha e prossegue após a sua coleta, 

consiste, essencialmente, em sua seleção, centralização/concentração, simplificação, abstração 

e transformação. A redução de dados por meio de um processo de classificação dos resultados 

de investigação em temas ou categorias comuns constitui parte essencial da análise 

fenomenológica (MARQUES, 2013). 

Os dados secundários foram inicialmente conferidos e controlados por meio de 

planilhas. O tratamento dos dados primários ocorreu com a leitura preliminar das transcrições 

e correções de siglas ou nomes, sendo que trechos inconsistentes ou falhas no áudio foram 

desconsiderados do material de análise.  

Após o tratamento dos dados, procedeu-se à análise de conteúdo no corpus 

documental, a análise de conteúdo ocorreu quando as manifestações detinham conteúdo textual 

que pudesse ser analisado com o uso da técnica escolhida.  

A análise de conteúdo é um procedimento com objetivo de identificar o que está sendo 

dito sobre determinado assunto, de modo que a aplicação de técnicas de análise do conteúdo da 

comunicação, de forma objetiva e sistemática, permita extrair conhecimento a respeito do tema 

de pesquisa (BARDIN 2006; VERGARA, 2015; CHIZZOTTI, 2006; CRESWELL, 2010; 

FLICK, 2009). 

A análise de conteúdo ocorreu seguindo os passos tradicionais de tratamento dos 

dados, a codificação do conteúdo, desagregação das mensagens e seus elementos constitutivos 

e interpretação subjetiva dos dados coletados (BARDIN, 2006), embasada pelo referencial 

teórico coletado.  
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O primeiro passo para a análise de conteúdo do corpus de entrevistas foi a 

categorização e codificação. As categorias dedutivas originaram-se nas categorias propostas e, 

as revelações do campo podem ser avaliadas considerando as categorias apresentadas no 

Quadro 3. 

 
Quadro 3 – Categorias propostas para a análise de conteúdo 

Categorias Referências 

Competências e trajetória SWIATKIEWICZ, 2014; KIM; KIM, 2013 

Transformação organizacional MOTTA, 2007; WEISS; WOODHOUSE, 
1992 

Características organizacionais CARDOSO JÚNIOR; SANTOS, 2018 

Relevância da capacitação em gestão MAGALHÃES et al., 2010; TASCA, 
ENSSLIN; ENSSLIN, 2012; GAETANI; 
BAGGIO, 1997 

Atuação de grande impacto da PGFN CODATO et al. 2018; PETER; 2002 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Esta categorização permitirá conhecer PGFN e os seus líderes. Através da compilação 

das respostas em razão das perguntas e da categorização proposta será possível em cotejo com 

as planilhas, compreender também, entre o técnico e o político, qual o papel da PGFN, na visão 

dos procuradores-gerais, através de uma atuação que garante a segurança jurídica necessária, 

mas, em sintonia com o mundo moderno, vem inovando cada vez mais. 

Tudo isso permitirá ainda, construir um resgate da memória institucional 

proporcionando a todos uma melhor compreensão da PGFN.  

4.4 Limitação do método 

Ao delinear o desenho metodológico, foram identificadas as seguintes limitações: a 

proposta era entrevistar todos os últimos procuradores-gerais, foi possível apenas dez de treze 

nomeados; dos dez entrevistados apenas um não era integrante da carreira de procurador da 

Fazenda Nacional e os três não entrevistados não eram da carreira, o que poderia proporcionar 

uma visão diferente sobre os temas pesquisados, e, no contexto da instituição, para que novas 

contribuições pudessem enriquecer o estudo e ampliar a representatividade da investigação 

(THIRY-CHERQUES, 2009; YIN, 2010).  

Neste aspecto, a coleta de dados por meio de entrevistas semiestruturadas demandaria 

como exigência a escolha de uma grande quantidade de servidores, além dos procuradores-
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gerais, com conhecimento sobre os temas propostos, no contexto da instituição, para que novas 

contribuições pudessem enriquecer o estudo e ampliar a representatividade da investigação 

(THIRY-CHERQUES, 2009; GIL, 1994). Isto comportaria um minucioso trabalho que 

demandaria enorme exigência de tempo para uma análise mais aprofundada dos perfis 

profissionais. 

Quanto ao aspecto relacionado à generalização, escolhendo uma única organização 

pode-se encontrar dificuldade em alcançar a saturação teórica (THIRY-CHERQUES, 2009). 

Quanto ao aspecto relacionado à subjetividade, buscou-se a sua mitigação por meio do 

detalhamento das categorias aplicando um abrangente referencial teórico pré-existente sobre os 

temas investigados. A triangulação entre os dados primários (respostas dos entrevistados) e 

secundários (registros documentais, coleta de informações em sites oficiais na internet) 

permitiu maior grau de confiabilidade a esta pesquisa. A mais, o elevado grau de contato com 

o campo pela pesquisadora, a interação muito próxima com os participantes e o acesso aos 

documentos da instituição pública garantem o atendimento de critérios de autenticidade e 

reflexibilidade (POZZEBON, 2004). 

Desta forma, foi possível assegurar qualidade e rigor metodológico da pesquisa mesmo 

com a existência de limitações intrínsecos à metodologia e ao contexto selecionado.  
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5 REVELAÇÕES DE CAMPO 

Para atingir os objetivos desta pesquisa procurou-se compreender como se deu a 

construção institucional e qual o papel da PGFN, ao longo das gestões, na percepção dos 

procuradores-gerais. Procedeu-se à triangulação dos dados oriundos das diferentes formas de 

coleta (através dos dados fornecidos pela PGFN e do resultado das buscas em sites de internet, 

compilados em planilhas; das entrevistas e da observação direta) para obtenção dos resultados, 

que são apresentados por tópicos de interesse. Serão apresentadas as revelações quanto à 

categorização das respostas às perguntas realizadas nas entrevistas, e, ainda, inserindo numa 

análise do perfil de atuação da PGFN, se técnico e/ou político. 

5.1 Competências e trajetória dos procuradores-gerais na PGFN 

Durante as entrevistas, juntamente com a trajetória, foram questionadas as 

competências que os procuradores-gerais entendiam necessárias para se chegar ao mais alto 

posto da PGFN.  

Foi considerada a trajetória e a experiência tanto dentro da PGFN como fora, uma vez 

que o cargo não é privativo de procurador da Fazenda Nacional - PFN e, ao longo dos anos, a 

PGFN teve vários procuradores-gerais não integrantes da carreira de PFN. 

Na análise das competências, foi traçado um perfil do profissional e do cargo de 

procurador-geral, utilizando os dados das planilhas encaminhados pela PGFN, das entrevistas 

e pelas pesquisas de internet, nos termos a seguir. 

 

5.1.1 Análise do perfil e cargo  

 

Os perfis dos procuradores-gerais estão resumidos no Apêndice D. Neste caso, para 

uma análise mais completa, foi considerado o marco temporal da edição da 2.642/1995, 

considerando que durante esses 65 anos a Procuradoria teve líderes não integrantes e integrantes 

da carreira de PFN. 

Quanto ao quantitativo de procuradores-gerais PFNs, foi analisada a média de idade 

entre a data da posse como PFN e a data da posse como PGFN, o tempo médio transcorrido 
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entre a data da posse como PFN, assim como a data da posse como PGFN e a média de tempo 

de gestão. De forma resumida, esses dados podem ser visualizados conforme Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Perfil dos procuradores-gerais 

Marco temporal 

Não 
integrantes da 

carreira de 
PFN 

Integrantes 
da carreira 

de PFN 

Média de 
idade na data 
da posse de 

PGFN 

Tempo médio 
transcorrido entre 

a data da posse 
como PFN e a data 

da posse como 
PGFN 

Média de 
tempo de 

gestão 

Desde 1955 
(Lei 2.642) 

10 15 
Não há 

informação 
Não há informação 

Não há 
informação 

Desde 1988 
(Constituição 

Federal) 
4 9 46 Não há informação 2,82 

Desde 2003 0 7 42 16 2,85 

Fonte: Elaborado pela autora 
  

Extrai-se que todos os procuradores-gerais eram muito jovens, em se considerando a 

expectativa de vida de 76,3 anos, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), censo 2018. Na data da posse, o mais idoso tinha 60 anos e o mais jovem 

39 anos. Isso, perfaz uma média de 46 anos de idade, na data da posse como procurador-geral. 

Considerando apenas os integrantes da carreira de PFN, a partir de 2003, a idade média fica 

ainda menor, 42 anos. Neste caso, o notório saber, um dos requisitos para ser nomeado 

procurador-geral, poderia estar vinculado ao fato de ter sido aprovado no concurso público, 

permitindo inferir uma busca por um perfil mais técnico.  

Os últimos 7 procuradores-gerais, são todos integrantes da carreira de PFN, e o tempo 

médio transcorrido entre a data da posse como procurador da Fazenda até a data da posse como 

procurador-geral, foi de 16 anos, onde o mínimo foi de 10 e o máximo de 20 anos.  

Foi verificada a duração de cada gestão, tendo como limite temporal: data de início – 

promulgação da Constituição Federal de 1988; e data de término – o fim da gestão do penúltimo 

procurador-geral, desconsiderando o atual, por estar em curso. A média de gestão foi pouco 

mais 2 anos e 8 meses, e, mesmo considerando apenas a partir do 2003, quando todos os 

nomeados são integrantes da carreira de PFN, a média foi muito próxima, podendo ser 

desconsiderada, por ser uma diferença bem insignificante.  

Mesmo de livre escolha do Ministro da Fazenda/Economia, ou seja, uma escolha 

política, a nomeação de integrantes da carreira de PFN foi superior à de não integrantes, também 

demonstrando uma busca por um perfil mais técnico. 
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O grau de politização de uma gestão é diretamente proporcional ao número de cargos 

de confiança cujas nomeações decorrem de escolhas por critérios políticos e inversamente 

proporcional ao número de ocupantes desses cargos vinculados às carreiras de seus órgãos. 

Segundo Lopes e Praça (2018): “um servidor pode ser nomeado por critérios políticos e ser 

vinculado à burocracia federal, mas a probabilidade de os critérios políticos serem mais 

rigorosos ocorre se o vínculo não existisse” (LOPES; PRAÇA, 2018, p. 142). 

A Tabela 2 apresenta, a partir de 1988, o quantitativo de procuradores-gerais nomeados 

em comparação com o quantitativo de ministros da Fazenda/Economia, Presidentes da 

República e Advogados-Gerais da União, neste caso desde sua criação em 1993. Além disso, o 

Apêndice E apresenta a triangulação entre a data de nomeação, o tempo de gestão de cada 

procurador-geral, com a nomeação e duração do mandato do Presidente da República, Ministro 

da Fazenda/Economia e Advogado Geral da União (AGU).  

 
Tabela 2 – Quantitativo de Presidentes da República, Ministros da Fazenda/Economia e Procuradores-

Gerais desde 1988 e de Advogados-Gerais da União desde 2003 
Cargo Quantitativo 
Presidentes da República 9 
Ministros da Fazenda/Economia 17 
Procuradores-Gerais da Fazenda Nacional 13 
Advogados-Gerais da União, a partir de 1993 15 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Se consideramos as trocas de procuradores-gerais em razão da troca de outros cargos 
entre Ministro da Fazenda/Economia, Presidente da República ou AGU, pode-se observar na 
Tabela 3 uma baixa frequência da saída do procurador-geral em razão desta troca, 
demonstrando baixa influência política.  

 
Tabela 3 – Quantitativo de trocas de cargo do PGFN 

Cargo 
Quantitativo de 

trocas 

Trocas em razão 
de novo 

Presidente da 
República 

Trocas em razão 
exclusivamente de 
novo Ministro da 

Fazenda/Economia 

Trocas em razão de 
ser Advogado-Geral 

da União 

Procuradores-
Gerais da 
Fazenda 
Nacional 

13 4 4 2 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Para melhor compreensão importa registrar o seguinte: 

 Se considerarmos o marco inicial da pesquisa, a Constituição Federal de 1988, 

desde 1979 era procurador-geral da Fazenda Nacional Cid Heráclito de Queiroz, 

nomeado pelo Presidente da República João Figueiredo, sendo mantido por José 

Sarney e Fernando Collor, assessorando 6 ministros da Fazenda e Economia ao 
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longo de sua gestão, permanecendo até maio de 1991, quando da saída da Ministra 

Zélia Cardoso; 

 Quando da posse do Ministro Marcilio Marques Moreira, assume a PGFN Tércio 

Sampaio Ferraz Junior, durante o mandato do Presidente Fernando Collor de 

Mello, sendo mantido pelo novo Presidente Itamar Franco, assessorando ainda 

mais 2 Ministros; 

 Durante o mandato do Presidente Itamar Franco, em março de 1993, juntamente 

com o Ministro Eliseu Padilha tomam posse o procurador-geral Edgar Lincon de 

Proença Rosa e o primeiro Advogado-Geral da União, José de Castro Ferreira. 

Edgar assessorou 4 Ministros e trabalhou ao lado de 4 Advogados-Gerais da União 

ao longo de seu mandato; 

 Com a posse do Presidente Fernando Henrique Cardoso, são nomeados o Ministro 

Pedro Malan, o procurador-geral Luiz Carlos Sturzenegger, e mantido o 

Advogado-Geral da União Geraldo Magela da Cruz Quintão. No início do segundo 

mandato de Fernando Henrique é nomeado procurador-geral Almir Martins 

Bastos, Pedro Malan é mantido Ministro da Fazenda e, durante esse período, 

tiveram 4 Advogados-Gerais da União; 

 Quando da posse do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tomam posse o Ministro 

da Fazenda Antonio Palocci, o procurador-geral Daniel Rodrigues Alves e o 

Advogado-Geral da União Álvaro Augusto Ribeiro Costa. Ainda em março de 

2003 tomou posse como procurador-geral Manoel Felipe do Rego Brandão; 

 Em março de 2006, quando o Ministro da Fazenda passa a ser Guido Mantega, é 

nomeado como procurador-geral Luiz Inácio Lucena Adams, que permanece no 

cargo até ser nomeado Advogado-Geral da União no lugar de Dias Toffoli, que 

assumiu como Ministro do Supremo Tribunal Federal. Na PGFN é nomeada 

Adriana de Queiroz Carvalho; 

 Adriana é mantida procuradora-geral mesmo com a posse da Presidente Dilma 

Rousseff e do Ministro da Fazenda Joaquim Levy. Ainda durante a gestão da 

Presidente Dilma e do Ministro Levy foi nomeado procurador-geral Paulo Roberto 

Riscado Júnior; 

 No final de 2015 com a posse do Ministro da Fazenda Nelson Barbosa, foi 

nomeado procurador-geral Fabricio da Soller, que permaneceu no cargo durante as 
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gestões dos Ministros Henrique Meirelles e Eduardo Guardia e de 4 Advogados-

Gerais da União;  

 Com a posse do Presidente Jair Bolsonaro, foi nomeado Ministro da Economia 

Paulo Guedes, procurador-geral José Levi Mello do Amaral Júnior e Advogado-

Geral da União André Mendonça. Com a nomeação de André Mendonça como 

Ministro da Justiça, foi nomeado Advogado-Geral da União José Levi Mello do 

Amaral Júnior e como procurador-geral Ricardo Soriano. 

Apesar da trocada de procuradores-gerais ter acontecido 6 vezes em razão da troca de 

Ministro da Fazenda/Economia, apenas em 4 delas foi exclusivamente por troca de Ministro, 

nas outras 2 vezes foi em razão de troca de governo, com a posse de novo Presidente da 

República; por 2 vezes, mesmo não trocando o Ministro da Fazenda/Economia, teve troca de 

procurador-geral em razão exclusivamente da posse de novo Presidente da República. Em 

relação ao Advogado-geral da União, mesmo havendo 4 trocas, apenas 2 teve interferência na 

troca de procurador-geral, quando deixaram o cargo para assumir a Advocacia-Geral da União, 

nas outras 2 vezes as trocas foram concomitantes à troca de Presidente da República. 

A alta rotatividade de ocupantes de cargos de livre nomeação pode afetar 

negativamente o desempenho do serviço público, pode produzir perda de expertise 

organizacional. Em específico, quando nomeados do setor privado, estes podem inovar em 

práticas e alterar rotinas ineficientes, pois não possuem experiência acumulada e o 

conhecimento do funcionamento da máquina pública, ambos já consolidados entre os 

servidores (LOPES; PRAÇA, 2018).   

Diferentemente dessa assertiva é o que se vislumbra da análise da PGFN, não há alta 

rotatividade de nomeações. Em regra, não há troca de procurador-geral quando da troca de 

Ministros da Economia/Fazenda, e, nos últimos anos, a indicação de servidores (procuradores 

da Fazenda Nacional) foi superior à indicação de não servidores.  

Demonstrando baixa influência política, é possível concluir que o cargo é mais técnico 

do que político. Considerando ser um cargo de livre indicação pelo Ministro da 

Fazenda/Economia, as redes de amizade exercem papel decisivo e, combinadas ao perfil 

técnico, explicam fração expressiva das escolhas discricionárias (LOPES; PRAÇA, 2018). 

Apesar da discricionariedade nas nomeações, majoritariamente, os cargos 

comissionados têm sido providos por servidores permanentes do Estado, mesmo os mais altos 

e mais bem remunerados, e vêm, cada vez mais, sendo ocupados por burocratas de carreira 

(LOPES; PRAÇA, 2018), é o caso da PGFN, desde 2003.  
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5.1.2 Análise da trajetória e das competências 

 
Ao se analisar as entrevistas realizadas, à luz da interpretação proposta pela análise de 

conteúdo de Bardin (1977), se buscou compreender a trajetória profissional de cada procurador-

geral e as competências entendidas por eles como relevantes para chegar ao posto.  

Dentro de qualquer instituição é comum se questionar qual o caminho percorrido por 

quem está na liderança da instituição, inclusive como inspiração para que outros possam 

também chegar ao mais alto posto da Procuradoria. Por isso, é importante apresentar não apenas 

a trajetória, mas o que eles consideraram importante e quais competências são vistas por eles 

como essenciais nessa trajetória. 

Quanto à trajetória profissional dos procuradores-gerais, buscou-se compreender qual 

foi o caminho percorrido até a chegada ao cargo de procurador-geral. Além de contar um pouco 

da história de cada um, ao falar da trajetória foram apresentados fragmentos da história da 

PGFN, permitindo entender como cada qual trilhou seu caminho e os momentos mais marcantes 

da vida profissional de cada um, e, em relação aos integrantes da carreira de PFN, foram 

relatados momentos marcantes da própria história da PGFN e, ainda, como se deu a indicação 

para o cargo de procurador-geral. 

O Quadro 4 ilustra a trajetória e a indicação ao cargo de PGFN dos 10 procuradores-

gerais entrevistados. A ordem dos entrevistados é considerada do mais atual para o mais antigo. 

 
Quadro 4 – Trajetória e indicação ao cargo de PGFN. 

Entrevistado Trajetória na PGFN Trajetória fora da PGFN 
Como se deu a 

indicação 

1 

Consultoria 
Procurador-Geral Adjunto da Consultoria 

Administrativa e Disciplinar 
Substituto – Procurador-Geral  

Estagiário 
Advogado de um grande escritório 

Procurador-Federal (Funai – consultoria) 
Consultor Jurídico (AGU/CGU) 

Por ser Procurador-
Geral adjunto e 

substituto do 
Procurador-Geral 

2 

Estagiário na PRFN4 
Contencioso, Consultoria, Centro de 

Altos Estudos 
Procurador-Geral Adjunto da área 

Tributária e Previdenciária 

Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa 
Civil da Presidência da República 

Secretaria Estadual da Fazenda de MG 
Câmara dos Deputados  

Docente no Lar São Francisco 
Casa Civil no Governo de SP 

Assessoria Jurídica da Secretaria da 
Microempresa 

Consultor-Geral da AGU 
Secretário Executivo do Ministério da 

Justiça 

Procurador-Geral 
adjunto 

3 

Contencioso 
Substituto do Procurador-Regional 

Coordenador-Geral 
Procurador-Geral Adjunto de 

Representação Judicial 
Substituto – Procurador-Geral 

Consultor Jurídico – CGU – AGU 

Procurador-Geral 
adjunto e 

substituto do 
Procurador-Geral 

4 

 
Atuação perante o CARF 

Coordenador da COCAT – Coordenação 
de Assuntos Tributários 

Advogou em grande escritório 
Chefe de Gabinete do Ministro da Fazenda 

Atuou no CARF 

Mistura de 
acontecimentos 

Chefe de Gabinete do 
Ministro da Fazenda 
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5 

Dívida Ativa 
Consultoria 

Procuradora-Geral Adjunta da Área 
Financeira 

Trabalhou em um escritório de advocacia 
de um PFN 

Procuradora-Geral 
Adjunta indicada pelo 
Procurador-Geral que 

sucedeu 

6 

 
PRFN4 

Representante da AGU enquanto PFN – 
na 4ª Região 

Assessor do Secretário-Geral do 
Contencioso – Ministério do Planejamento 

Consultor jurídico do Ministério do 
Planejamento 

Secretário Executivo Adjunto do 
Ministério do Planejamento 

Convidado pelo 
Ministro da Fazenda 

7 

Consultoria 
Substituto do Coordenador-Geral 
Consultoria-Geral de Assuntos 

Tributários 

 
Indicação do Secretário 

da RFB 

8 

 
Procurador-Geral da Fazenda Nacional 

 

Consultor Legislativo do Senado Federal – 
área de Direito Tributário 

Diretor da Subsecretaria Técnica Jurídico 
Diretor Geral da então Assessoria 

 

Indicado e nomeado 
pelo Presidente da 

República 

9 

 Bacharel em Direito 
Professor titular da faculdade de Direito da 

USP 
Chefe do Departamento jurídico da FIESP 

Diretor Jurídico da Siemens 
Participou da equipe de preparação do 

Governo do Presidente Collor 
Secretário Executivo do Ministério da 

Justiça 

Convidado pelo 
Ministro da Economia, 

sendo um pedido 
especial do Presidente 

da República 

10 

Procurador da Fazenda Nacional, um 
cargo isolado de provimento efetivo 

Oficial de Administração 
Gabinete junto com Secretário Particular 

do Ministro da Fazenda 
Consultor Jurídico do Ministério da Saúde 

Indicado pelo Ministro 
da Fazenda 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

É possível aferir que a maioria dos que chegaram ao cargo de procurador-geral são 

homens, oriundos da área consultiva, foram procuradores-gerais adjuntos, substitutos do 

procurador-geral e passaram a maior parte de sua carreira profissional dentro da PGFN. 

Quanto às competências relevantes para chegar-se ao cargo de procurador-geral, ao se 

analisar as entrevistas realizadas, com base na literatura das competências, as informações 

foram classificadas de acordo com a proposta de Swiatkiewicz (2014), entre competências 

transversais (soft skills), competências técnicas (hard skills) e competências morais/éticas. 

Algumas das competências foram mencionadas objetivamente pelo entrevistado, outras foram 

surgindo ao longo da entrevista. Assim, os procuradores-gerais entendem que as principais 

competências para se chegar a esse cargo são:  

 

 Competências transversais (soft skills): 
Dedicação, se envolver com o trabalho, ter interesse, superar dificuldades, ter satisfação, ser 
cuidadoso, ter potencial para ocupar cargos de chefia, ser uma boa pessoa, conhecer o Ministério, 
conhecer e saber lidar com relações institucionais, ter um aprendizado natural ao longo dos anos; 
ter conhecimento, ser interessado, não se acomodar, procurar se destacar, aceitar os desafios, 
interagir, se colocar disponível, responder com agilidade, ser o mais solicito possível, contribuir, 
ter concentração, agregar valor,  gostar da matéria, ter vontade, reconhecer, dedicação, paciência, 
gostar do assunto, se encontrar, curiosidade, ser inspirado, querer saber, não se acomodar, 
construir algo, saber lidar com conflitos, postura, conversar com equipe, ter poder de 
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convencimento, simpatia, coragem, aproveitar oportunidades, ser resolutivo, desempenhar várias 
tarefas, assumir desafios importantes, saber compor equipe, escolher bem as pessoas, 
competência, ser conhecido, capacidade de interlocução, reconhecer ajuda, imprimir dinâmica, 
resolver problemas, ter organização, estratégia, liderança, ser determinado. 

 Competências técnicas (hard skills): 
Ser estudioso, ter boa escrita, gostar de ler, cursar Direito, ter estagiado, experiência, concurso, 
ter sido adjunto, ter sido substituto, trabalhar muito, ser procurador da Fazenda Nacional, ter 
competência profissional, ter conhecimento, saber fazer gestão, direito tributário, atuar no 
consultivo, ser professor, saber o que as outras áreas fazem, ser técnico, conhecer o órgão, 
estudar. 

 Competências morais/éticas: 
Trabalhar muito, fazer um bom trabalho, tomar muito cuidado com o que faz, ter zelo pelo 
trabalho, ser uma pessoa envolvida com o trabalho, ter as melhores qualidades de um gestor, ter 
uma atuação admirável, voltada para o resultado e qualidade, focada em respeitabilidade e 
dignidade, imprimir potência ao trabalho, coragem. 

 

Dessa análise se destaca a necessidade de composição entre as categorias de 

competências, demonstrando ora habilidades mais burocráticas, legalistas e técnicas, ora 

habilidades mais resolutivas, políticas, inovadoras. Ainda, foi descrito ao longo das entrevistas 

os fatores “oportunidade”, “ter espaço”, “sorte”, “estar no lugar certo na hora”, “seria uma 

mistura de acontecimentos”, e “que só acontecem uma vez”. 

5.2 Transformações organizacionais na PGFN 

Ao longo dos anos a PGFN passou por diversas transformações organizacionais e por 

meio das entrevistas se objetivou compreender como essas transformações foram vistas e 

avaliadas pelos procuradores-gerais.  

Diante da análise das respostas, o Quadro 5 traça um paralelo com o resumo da análise 

de cinco principais formas de ver a realidade administrativa e de se determinar a mudança 

organizacional (MOTTA, 2007, p.42). 

 
Quadro 5 - Paradigmas de mudança organizacional e suas implicações práticas na PGFN 

 Natureza da 
Mudança 

Objetivo da mudança Referência primordial 
para análise 

Objetivo da análise 

 COMPROMISSO 
IDEOLÓGICO 

IDEALIZAÇÃO IDEIAS E 
PRINCÍPIOS 

DISCERNIMENTO 

  Comprometer as 
pessoas com o ideal 

administrativo 

Sobre as pessoas e a 
organização 

Saber a diferença entre a 
realidade e o ideal administrativo 

2015 Aproximação da Ponta (unidades descentralizadas) com a Cúpula (órgão central em Brasília) 
1993 a 1994 Imprimiu-se alguma dinâmica a determinadas funções da Procuradoria; problemas que surgiram com a grande 

parte dos procuradores recém empossados em 1992 - momento de grande insatisfação com a remuneração. 
1991 a 1993 Espécie de pacificação política interna da Procuradoria  
  
 IMPERATIVO 

AMBIENTAL 
REDIRECIONAMEN

TO 
FATOS EXPLICAÇÃO 

  Readaptar a 
organização às 
necessidades 

Sistema, 
comportamento 

Descobrir causas e regularidades 
atrás da desordem aparente 
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provocadas pelo 
ambiente 

organizacional e 
individual 

2019 Incorporação à PGFN de 3 novas Consultorias Jurídicas: Planejamento, Desenvolvimento, Comércio Exterior e 
Trabalho 

2015 Previsão de honorários dos advogados públicos no Novo CPC 
2009 a 2015 Realização de concursos para a carreira de PFN 
1994 Realização de um acordo com a RFB para melhoria da remuneração 
1993 a 1994 LC 73, institui a AGU  
1993 a 1994 Participação na elaboração do Plano Real - mudou a cara do Brasil, mudou historicamente, veio para ficar e ficou; 
1993 Realização de concurso para PFN – começou a reaparelhar a Procuradoria 
1991 Transformação de mérito muito grande, por conta da criação do Ministério da Economia;  
1979 a 1991 Organização da carreira do Procurador da Fazenda Nacional – elaboração de um projeto de lei ampliando a 

carreira, transformando os cargos isolados em cargos de carreira e categoria, mediante a concurso público 
 REINTERPRETA-

ÇÃO CRÍTICA DA 
REALIDADE 

EMANCIPAÇÃO COMUNICAÇÃO 
ESTRUTURA 
SOCIAL 

COMPREENSÃO 

  Recriar um novo 
significado 
organizacional através 
dos condicionantes 
estruturais e das formas 
comunicativas 

Ponto de vista dos 
atores e seus 
condicionantes 

Conhecer os objetivos das ações 
sociais e seus condicionantes 

2015 Começou a trabalhar com projetos - Gestão de projetos com efeito prático 
2009 a 2015 Intensificação dos trabalhos do Conselho de Gestão estratégica com os Regionais; elaboração do Planejamento 

Estratégico da PGFN; canalização do tratamento dos processos de grandes devedores; começou o mapeamento de 
processo; consolidação do acompanhamento especial de forma mais estruturada; edição de portaria de dispensa 
das contestações, de recursos, jurisprudência consolidada etc. 

2006 a 2009 Organização, reestruturação da instituição e a criação de novo parâmetro de organização – Regionalização e Fusão 
das Estaduais com as Regionais nos mesmos Estados;  

2006 a 2009 Aprovação de Portaria, a extensão administrativa dos parâmetros da Lei 11.941/2009 - não é transação em si, mas 
a ideia de resolutividade 

2003 a 2006 Foram estabelecendo projetos, se tentou montar o primeiro grande projeto de recuperação da Dívida Ativa - para 
plantarmos e estimularmos uma cobrança ativa mais eficiente 

1993 a 1994 Assinatura do famoso acordo da Dívida, que foi assassinado em Toronto, entrou para a história da República, da 
União, da Fazenda e do procurador-geral 

1991 a 1993 Descentralização administrativa da Procuradoria, foram criadas as Procuradorias Regionais; o trabalho do 
Procurador-Geral da Fazenda em Brasília se tornou mais concentrado, mais dedicado, começou uma atividade 
intensa de contatos e pedidos de audiência no Supremo Tribunal Federal e no STJ;  

1991 a 1993 Abertura do Brasil, no caso, da Procuradoria, para a arbitragem internacional 
1979 a 1991 Procuradoria teve relevante atuação negociação na dívida externa brasileira 
 INTENÇÃO 

SOCIAL  
INFLUENCIAÇÃO AÇÃO SOCIAL E 

ALTERIDADE 
COMPREENSÃO 

  Alterar as relações 
sociais (influenciar o 

outro) 

Relação entre atores, 
grupos e coletividade 

Conhecer as intenções das 
pessoas para agir 

2015 Aproximação da Ponta (unidades descentralizadas) com a Cúpula (órgão central – em Brasília) 
2006 a 2009 A administração da Dívida Ativa e a quebra do conceito jurídico - gestão da Dívida Ativa 
 TRANSFORMAÇÃ

O INDIVIDUAL 
CRIANÇÃO E 

TRANSCENDÊNCIA 
MUNDO INTERIOR DESCOBERTA INTERNA 

  Buscar uma nova visão 
de si próprio 

O “eu” e seus símbolos Conhecer os significados que se 
atribuem à vida organizacional 

2016 a 2019 Sentido de pertencimento ao órgão, de motivação. O ânimo mudou muito 
2003 a 2006 Os procuradores da Fazenda Nacional passaram a ter uma postura muito mais ostensiva; passaram a ter contato 

maior com a imprensa; a enfrentar com mais determinação as propostas que vinham 
Fonte: Adaptado de Motta (2007; p.42) 
 

Na análise de Motta (2007), os paradigmas de mudança possuem limites, questionam-

se as teorias como frágeis na forma de intervenção e de solução dos problemas, mas para a 

análise deste trabalho é suficiente apenas para conhecer as transformações organizacionais 

citadas pelos procuradores-gerais ao longo de cada gestão. 
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É possível compreender que houve uma alternância de transformações internas, 

mudanças endógenas, seja da instituição ou de seus integrantes, aspectos subjetivos como o 

ambiente, sentimentos, motivação, pertencimento, reivindicações, foram expressões descritas, 

e, objetivos, como a edição de normas internas, mudança de modelo de trabalho, estrutura, 

chegada de mais pessoas e, ainda por diversos fatores exógenos externos, legislação, alteração 

do Ministério da Economia, criação da AGU. 

Nos momentos de trocas de procuradores-gerais, também são sentidas transformações 

organizacionais, alguns receberam uma procuradoria organizada, ajustada, mas, houve também 

momentos de sensação de caos, de muitas dificuldades, seja por questões de desestímulo, 

política salarial, falta de prerrogativas, grande volume de trabalho, escassez de estrutura, seja 

por desorganização interna ou mesmo por questões políticas.  

Várias foram as transformações informadas ao longo de cada entrevista e, 

independentemente dos desafios e das dificuldades enfrentadas, todos relataram com muita 

satisfação as transformações que a PGFN teve ao longo de cada gestão. 

As transformações organizacionais serão mais detalhadas na análise da percepção dos 

procuradores-gerais quanto a construção institucional da PGFN. 

5.3 Principais características da PGFN 

A PGFN possui três atribuições distintas: dívida, defesa e consultoria, no entanto, na 

análise das respostas buscou-se compreender a visão das três principais características que 

definem a PGFN, para além dessas atribuições legais. O objetivo foi entender a visão dos 

procuradores-gerais sobre a atuação da PGFN. De forma resumida, no Quadro 6 apresentam-se 

as principais características da PGFN relatadas pelos entrevistados, de acordo com o período 

de gestão de cada um. 

 
Quadro 6 – Principais características da PGFN 

PERÍODO 3 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA PGFN 

27/05/2020 

A gente faz um trabalho de excelência 

Os procuradores da Fazenda Nacional sempre foram muito aguerridos 

Busca permanente de inovação para a Instituição avançar 

01/01/2019 
a 
30/04/2020 

A advocacia pública (PGFN) tem muita tradição de longa data com muito reconhecimento 
Muita capacidade de entrega 
É um trabalho de muita qualidade 

Na dívida ativa – inovação 
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22/12/2015 
a 
31/12/2018 

Representação judicial – inovação – visão estratégica, saber empregar bem os seus esforços  

Consultoria – grande segurança jurídica ao gestor, mas, pensando em soluções, construindo caminhos 

1/08/2015 a 
22/12/2015 

Especialidade muito grande do procurador da Fazenda Nacional. A PGFN é um órgão multidisciplinar com vários 
especialistas 

Precisa se posicionar na sociedade, como órgão promotor de justiça fiscal 

A parte de assessoramento direto à política pública 

11/11/2009 
a 
11/08/2015 

Qualificação técnica dos procuradores, engajamento de colegas 

Multifacetas da PGFN – não só questões tributárias, atuação em um leque de opções  

Lado arrecadador da PGFN 

25/05/2006 
a 
23/10/2009 

Administrar a cobrança tributária  

É a instituição com mais história e antiguidade do ponto de vista estrutural 

Capacidade de dar respostas aos desafios jurídicos que o Estado enfrenta, cumpre função central na segurança jurídica 

17/03/2003 
a 
25/05/2006 

Autonomia técnica, no controle que a PGFN faz dos anteprojetos, das normas de uma forma geral  

É um órgão que garante recursos bons para União 

Questão pedagógica da PGFN na sociedade, quanto mais eficiente ela for, mais ela desestimula a sonegação 

01/03/1993 
a 
31/12/1994 

Representação da União na cobrança da dívida 

Participação da Procuradoria em todas as negociações relativas à dívida externa, a consultoria, em caráter decisivo 
tem importância vital em toda administração pública. 

A qualidade de nossos colegas, muito qualificados, com experiência em níveis distintos, pessoal de apoio muito bom 

15/05/1991 
a 
01/03/1993 

Um órgão técnico especializado, envolve tributário, finanças, concorrência, planejamento, administração etc. 

Consultoria ministerial, atividade muito significativa 

O contencioso, tributário, administrativo, judicial característica fundamental da Procuradoria e por essa talvez ela seja 
mais conhecida porque essa é para fora, todo mundo sabe 

15/03/1979 
a 
15/05/1991 

Um órgão com múltiplas atividades e competências 

Participação da Procuradoria em todas as atividades foi sempre destacada. 

É um órgão de consulta jurídica do Ministério da Fazenda 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Observando os entrevistados, todos tiverem muito orgulho quando dessa definição, 

falaram da PGFN, em regra, conjugando as atribuições com qualidades técnicas e profissionais, 

outras vezes utilizaram adjetivos que permitem concluir por uma atuação inovadora, resolutiva, 

capacidade de dar respostas adequadas, necessárias para fiel cumprimento de sua missão. Mas 

a atuação técnica, segurança jurídica é predominante, inclusive, com algumas críticas. Outro 

ponto de grande destaque ao falar das características foi o realce dado tanto às atuações quanto 

à qualificação e especialidade dos procuradores da Fazenda Nacional.  

Também foram mencionadas críticas, foi dito que a PGFN é um órgão que precisa se 

posicionar melhor perante a sociedade e, que, em relação a parte de assessoramento direto à 

política pública, “ficamos muito presos em questões técnicas” e que “a dívida ativa é um 

calcanhar de Aquiles, dado o montante de estoque a ser cobrado”. 
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5.4 Capacitação em gestão na PGFN 

Outra categoria analisada foi a relevância do investimento feito nos últimos anos na 

capacitação em gestão, para um órgão com integrantes que atuam na área finalística com 

formação exclusivamente jurídica. 

A capacitação é uma das principais razões de transformação organizacional e, no caso 

da PGFN, um órgão onde a principal carreira tem formação jurídica, a capacitação em gestão 

oferecida, permitida e patrocinada pela Procuradoria foi vista como um diferencial, como 

confirmado pelos procuradores-gerais entrevistados. 

No meio jurídico é comum se referir à expressão “eminentemente jurídico”, como 

exclusivamente, apenas jurídico. No dicionário online a expressão “eminentemente” está 

definida como “adverbio de modo ou de maneira eminente; em que há eminência ou excelência; 

que se sobrepõe ou se destaca entre os demais”4,.  

Quando se afirmou que a PGFN é um órgão eminentemente jurídico, se quis dizer que 

é um órgão com excelência, com atuação exclusiva como órgão jurídico, apenas em matéria de 

direito. Essa afirmação se deu, também, em razão da exigência de formação em direito dos 

integrantes da carreira de procurador da Fazenda Nacional e, pelas atribuições da PGFN, todas 

as áreas finalísticas são desempenhadas por profissionais cuja exigência de formação é em 

direito, além disso, parte das atribuições transversais, especialmente nos postos mais altos da 

Instituição, são exercidas por PFNs.  

Apesar do procurador-geral ser um cargo de livre nomeação, os cargos de 

procuradores-gerais adjuntos, procuradores regionais, estaduais e seccionais são ocupados por 

PFNs. Atualmente a exceção poderia ser também, o DAS 5 de Diretor de Gestão Corporativa, 

uma vez que não é privativo de PFN e, por algum tempo, houve a mesma situação com o de 

Diretor de Gestão da Dívida Ativa, conforme colocado por um dos entrevistados. Apesar de 

que esta última opção, enquanto implementada na carreira, não era uma situação pacífica de 

aceitação por parte dos procuradores, tanto que em 2016 essa situação mudou e o cargo foi 

transformado em procurador-geral adjunto da dívida ativa e do FGTS. E, apesar do cargo de 

Diretor de Gestão Corporativa não ser privativo, até hoje não foi ocupado por quem não fosse 

da carreira de PFN. 

 
4 Disponível em: < https://www.dicio.com.br/eminentemente/ >. Acesso em 13 de setembro de 2020. 
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Assim, preliminarmente, à resposta a esse questionamento, foi dito por alguns que a 

PGFN é um órgão jurídico, mas não eminentemente jurídico, dois dos entrevistados foram 

diretos em discordar da afirmação “A PGFN não é um órgão eminentemente jurídico” e outros, 

discordaram de forma indireta ao dizerem que a Dívida Ativa da União não é uma questão 

eminentemente jurídica, é gestão e, no caso, se feito por um órgão jurídico, pode ser mais 

eficiente. 

“A PGFN tem dentro das três funções que possui, as três são relevantes, mas a que acaba atraindo uma 
atenção grande, é a cobrança da dívida ativa da União. Cobrar um crédito não é necessariamente uma 
atividade eminentemente jurídica, poderia ser feita por outro órgão, até poderia. Felizmente, para o 
interesse público está conosco, isso eu acho que funciona muito bem, sem nenhuma crítica ao nosso 
principal fornecedor de créditos, que é a Receita Federal. Ter essa segmentação, acaba trazendo uma 
segurança maior para aquele crédito que estamos cobrando.” (Entrevistado 3) 
 
“Posso começar discordando da afirmação? Eu não acho que a PGFN é não um órgão eminentemente 
jurídico, quando se trata de dívida ativa da União, ela fala sobre política pública, então ela tem uma 
participação de conveniência nesta matéria. Sai do ponto de vista jurídico. Talvez seja o único ponto, 
de fato, que não sejamos totalmente jurídicos, mas a dívida ativa é uma política pública. Por isso que 
vou discordar dessa afirmação.” (Entrevistado 5) 
 
“na PGFN porque ela é um órgão jurídico, mas não é um órgão só jurídico, é um órgão administrativo. 
Faz parte cobrar tributo, não é uma atividade jurídica, ela pode envolver uma atividade jurídica, mas ela 
é eminentemente administrativa. (Entrevistado 6) 
 

Voltando à pergunta, quanto à importância do investimento na capacitação em 

gestão, o Quadro 7 ilustra o entendimento dos procuradores-gerais. 

 
Quadro 7 – Importância do investimento na capacitação em gestão 

Importância 
Opinião 

Entrevistado 1 
(fundamental) 

A gente já sentiu um pouco isso, não começou essa capacitação ontem, de quase 10 anos para cá, isso vem 
sendo feito. Primeiro com Pós (Cipad), foram feitas várias; hoje já temos os mestrados, temos 2 turmas de 
mestrado. A gente tinha uma fragilidade, nessa parceria com a Fundação Getúlio Vargas, tenho certeza que essa 
atividade, essa busca da formação, também na área de gestão, ampliou os nossos horizontes. Tenho convicção 
de que isso é fundamental. Já estou na Procuradoria há 20 anos, acho dá para dividir os primeiros 10 e, a segunda 
etapa de 10 anos também, e nessa segunda etapa a gente começa a ver os efeitos em face dessa formação para 
gestão. Todo chefe é gestor. Quando a gente foca só no direito, que é muito rico, dá para se divertir muito só 
com o direito. Mas, a gente, enquanto Instituição, temos que ser gestor também, temos que ter visão estratégica. 
De 10 anos para cá a gente vem ampliando nossos horizontes, abrindo nossa visão, e esse caminho é sem volta. 
A gente pode ter menos dotação, e acho que vai ter; mas ao mesmo tempo a gente não vai poder deixar ou 
retroceder nessa questão da gestão. A gente não pode se fechar apenas no nosso mundo jurídico. Porque se a 
gente se fechar apenas no nosso mundo jurídico, nós não seremos tão bons advogados como podemos ser se a 
gente ampliar os nossos horizontes. Inclusive na parte de gestão, que para a Instituição é fundamental. 

Entrevistado 2 
(muito louvável 
muito elogiável) 

Muitas carreiras e muitas estruturas jurídicas se veem diante do desafio da gestão, isso vale para a PGFN, para 
a AGU, vale para várias outras estruturas que são marcadamente jurídicas. Em dado momento, um advogado 
público torna-se gestor. É preciso conhecimento de gestão, isso é algo que desafia todos nós, diuturnamente. E, 
o órgão tem pensado muito nessa lógica da coisa, inclusive proporcionando especialização e mestrado em 
termos de gestão. Eu vejo com muito bons olhos esse esforço, esse empenho consciente, essa lucidez de coisas 
que tem formado algumas várias dezenas de colegas, também, para a gestão pública. Isso é muito louvável, 
muito elogiável, retorna muita qualidade para o próprio órgão e a consciência disso proporciona resultados sem 
nenhuma dúvida bastante palpáveis, bastante elogiáveis. 

Entrevistado 3 
(fundamental) 

Não obstante nós sejamos inegavelmente um órgão jurídico, formado por advogados, exclusivamente por 
advogados, nós temos uma atividade que não é eminentemente jurídica, não obstante para como qualquer outra 
atividade na Administração Pública o jurídico se misture necessariamente. Ter um órgão jurídico à cobrança da 
dívida ativa, tem uma grande vantagem, você tem pessoas com formação jurídica olhando aquele crédito, mas 
eles vão necessitar de outras formações, porque se ele tiver apenas a formação jurídica nós não seremos bem 
sucedidos. Nós demos um salto na dívida ativa, não pela nossa formação jurídica, foi por outras competências 
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que nós fomos adquirindo ou que determinadas pessoas foram adquirindo. O mesmo vale para formação em 
gestão. A área que dá suporte às outras três (área administrativa), nós demos um salto muito grande na gestão 
da PGFN, tenho certeza absoluta disso, é nítido, quem está na PGFN, como eu estou há 22 anos, consegue 
perceber isso com muita clareza. Creio que quando nós nos passamos a nos abrir para uma qualificação nessa 
área, isso, coincidência ou não, eu acho que não é coincidência, nós passamos a perceber esse salto dentro da 
PGFN. Isso nos abre os horizontes, isso nos dá instrumental que nós não tínhamos e sequer percebíamos que 
era importante. Isso nos dá a capacidade de dialogar com os órgãos que são relevantes para definição de questões 
fundamentais, que vão desde orçamento, passam pelas condições que o órgão tem de bem desempenhar o seu 
papel. Vejo como fundamental, nos permitiu ter um avanço significativo na gestão da PGFN e que se refletiu 
não só na gestão, mas também na dívida e na representação judicial. 

Entrevistado 4 
(fundamental) 

Não acho que todos os procuradores vão ser gestores, mas não tenho dúvidas que gestão não é ser síndico, não 
é cuidar do ar-condicionado, do estagiário. Então, acho bem provável que a gestão, ela é essencial. Sem o gestor 
num papel de liderança, com proposição, projeto, sinergia, juntar as pessoas e botar elas para entender suas 
funções nesse todo, integrar, incentivar os projetos que as pessoas têm, e assim por diante. Para você ter 
resultado, essa coisa mais de qualidade, tem que ter gestão. Precisa haver procuradores que entendam o negócio 
da Procuradoria com visão de gestão, que sejam gestores. Fazer as coisas de maneira amadorística, não é 
adequada, até porque, o mundo está lá na frente. As coisas estão super avançadas, a gente sabe que as pessoas 
estão usando TI, ensino intensivo, uma série de métodos que nunca vamos saber se não tivermos a capacitação 
adequada. Se não tiver capacitação a gente não avança e fica para trás. E hoje é muito fácil ficar para trás. 

Entrevistado 5 
(nós 
precisamos) 

Em termos de capacitação profissional, a Procuradoria tem excelentes quadros. Me lembro que, ainda na época 
que fui procuradora-geral, começamos a fazer os primeiros CIPADs, com a FGV. Porque nós queríamos, 
também, gestores na PGFN. Nós precisamos desse olhar para poder seguir. Não só seguir, mas cada vez mais, 
fortalecidos para desempenhar nossas atribuições. Esse mote de colegas que puderam participar desses cenários, 
muito provavelmente não parará para aí. Hoje, eu sei que a PGFN conduz grupos no curso de mestrado, e isso 
que é interessante. A gente vê a paixão em cada um que resolve aprofundar, sair do escopo jurídico e entrar 
propriamente na gestão de um órgão que só tem a ganhar. 

Entrevistado 6 
(essencial, 
indispensável) 

Gestão é essencial, indispensável e muito mais na PGFN, porque ela é um órgão jurídico, mas não é um órgão 
só jurídico, é um órgão administrativo. O problema de gestão é você entender e lidar com os desafios e as 
dinâmicas da tua realidade de gestão. Gestão é essencial na PGFN. O plano de gestão não é um problema só da 
área de cobrança tributária, é da área jurídica em geral. Hoje a advocacia pública, e, também, a advocacia 
privada e, também, o judiciário, lidam com problema de gestão, por quê? Porque tem 80 milhões de processos, 
tem que resolver isso. Conviver com 80 milhões de processos é um erro. O Brasil é um país que não consegue 
resolver adequadamente os seus problemas de gestão, e, porque não é rápido, porque você primeiro: internaliza 
problemas; segundo: adia resolutividade; terceiro: você não gera segurança jurídica, porque, fundamentalmente, 
você não consegue formar jurisprudências estáveis. Só que não faz isso e começa a criar casuísmos, começa a 
criar resoluções, que são para resolver problemas, mas não resolve, então ela perde a função apaziguadora, a 
função estabilizadora como jurisprudência, e vira uma roleta russa. Então, isso é um problema de gestão 
também, o judicial hoje é todo impregnado com o desafio da gestão. Há debates sobre a informatização dos 
meios jurídicos, é um debate de gestão, não é um debate jurídico, nada disso resolve com parecer. Então, hoje, 
gestão para PGFN, é fundamental. O jurídico tem que se adequar à gestão, e não disputar com a gestão. 

Entrevistado 7 

(importantíssim
o 

Eu acho que é importantíssimo! Mas na minha época, existia um banco de talentos para gente buscar as chefias 
de estado, regionais, seccionais. Nós procurávamos sempre aqueles que tinha as melhores aparências, que 
tinham mais estudo, mais dedicação, mais capacidade científica e tudo. E nem sempre os mais brilhantes eram 
os melhores gestores.  Engraçado, você tinha um brilhante advogado, você tinha um brilhante procurador, com 
nível intelectual, pessoas até com obras lançadas e tudo mais, que ao desempenhar a função de gestor eles não 
correspondiam, alguns até sofriam muito porque as unidades não tinham um bom desempenho e isso foi 
percebido logo desde cedo. Enquanto o Poder Judiciário, os fóruns, os tribunais, tiverem sendo administrados 
pelos juízes não capacitados para fazer a gestão, nós teremos sempre um problema sério.  Porque os juízes se 
reúnem com técnicos e às vezes não entendem nada, compram aquela ideia e os tribunais, os fóruns do Brasil 
inteiro viram um caos. Porque os juízes não foram capacitados para aquilo. Eu acho que capacitar um 
procurador, principalmente aquele que é vocacionado para gestão do órgão público, é muito importante. A gente 
tem que parar essa cultura de termos órgãos públicos sendo geridos com certo amadorismo, nós temos que ter 
profissionais de gestão. No mínimo, temos que ter procuradores bem treinados para serem gestores da unidade 
PGFN. Gestão é fundamental, o sucesso não só da PGFN, é de qualquer órgão da Administração Pública, mas 
pensando na Administração Pública moderna, vocacionada para poder atender de fato o interesse do cidadão, 
eu não tenho dúvida que isso é fundamental. 

Entrevistado 8 
(fundamental) 

Eu acho que essa capacitação, ela não deve ocorrer apenas do ponto de vista da gestão, mas deve ocorrer 
também, sim da gestão. É fundamental. Principalmente, no Estado brasileiro que querem tornar mínimo, mas 
não conseguem, porque o Estado brasileiro jamais pode se afastar do comando da realidade política, social, 
econômica e cultural do país. Eu imagino que essa capacitação deva também expandir-se até para os membros 
da Instituição, porque ninguém consegue, salvo quando iniciativa própria e particular, fazer um curso de 
graduação, um curso de especialização. Eu sou favorável a que haja, do ponto de vista de gestão, que se 
expandam essas atividades extras funcionais para preparar, capacitar os Procuradores, e aqui e ali, com maiores 
ou menores dificuldades, não de conhecimento, mas de maiores ou menores dificuldades de acompanhar, por 
conta própria, essa evolução natural de todo conhecimento. 

Entrevistado 9 
(fundamental) 

Não há dúvida que isso é fundamental num órgão técnico com esse aspecto jurídico e, também, de consultoria 
que vai além dos conhecimentos especializados e, que exija, aliás, um bom preparo, uma boa formação da teoria 
geral do direito. É importante, sem dúvida nenhuma, que essa capacitação profissional em gestão é fundamental. 
Acho que é um órgão onde a sensibilidade jurídica, jurisdicional de um lado e a sensibilidade política no 
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aconselhamento técnico é fundamental. A capacidade para gestão administrativa do órgão é uma exigência, sem 
dúvida nenhuma fundamental. Percepções do tipo, “precisamos descentralizar o órgão e coisas assim”, isso faz 
parte de um espírito de gestão, sem dúvida nenhuma fundamental. Não há como escapar disso. 

Entrevistado 
10 
(desempenho de 
relevantes 
atribuições) 

Realmente, o desempenho de relevantes atribuições de representações da Fazenda, controle da legalidade em 
contratos financeiros, imobiliários. Isso fez com que a Procuradoria tivesse, não só na minha gestão, mas nos 
posteriores, grande relevância e grande impacto na Administração Pública. Realmente, os demais ministérios 
se interligavam com a Procuradoria para acompanhar negociações de empréstimos externos e financiamentos 
e, exercia a o controle de legalidade dos contratos financeiros e imobiliários, a Procuradoria é que tem que 
aprovar a minuta dos contratos relativos ao endividamento externo. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Motta (2007) afirma que a alta velocidade das mudanças causa: desatualização rápida 

de produtos, processos, tecnologia e conhecimentos, acelerando a destruição dos investimentos 

na produção e invalidando posturas estratégicas, sobretudo as defensivas de posições já 

conquistadas; maior imprevisibilidade sobre as transformações empresariais tanto em relação a 

processos quanto a produtos e serviços; obsoletismo das visões estratégicas desde a sua 

formulação – sempre resultado da união de conhecimentos existentes e, portanto, obsoletos; e 

redução do tempo para pensar o presente e o futuro, reforçando a necessidade da antecipação e 

da mudança cotidiana (MOTTA, 2007). 

Face a formação jurídica dos integrantes da carreira de procurador da Fazenda 

Nacional é possível afirmar que, além das atribuições legais e constitucionais, na instituição 

pública são também desempenhadas atribuições transversais, como liderança, trabalho em 

equipe, administração, contabilidade, recursos humanos, orçamentos, tecnológica da 

informação entre outras. Em busca de se tornar mais eficiente tanto na gestão de recursos 

públicos, quanto no desempenho das rotinas das atividades transversais quanto finalísticas, 

além do investimento em capacitação em direito, a PGFN investiu ao longo dos últimos anos, 

em capacitações diferentes do direito, especialmente em gestão, em busca de aprimoramento 

de todos os integrantes e do próprio órgão, em convergência e para acompanhar todas as 

mudanças propostas na Administração e Advocacia Pública como um todo. 

 

5.5 A atuação de maior impacto da PGFN durante cada gestão 

 
Outra temática analisada refere-se a relevância de atuação nas gestões da PGFN. 

Foram ressaltadas nas falas dos entrevistados aspectos que demonstram o orgulho de ter 

participado do órgão enquanto líderes da PGFN. 

Depreende-se que o trabalho rotineiro da PGFN tem grande relevância, impacto e é 

muito importante para o Brasil. A PGFN é o órgão que assessora diretamente o Ministério da 

Economia, e, este, é quem dita toda política econômica da nação. Um dos entrevistados disse 
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que “na verdade, atuação com impacto, com relevância em nível nacional é o dia a dia da AGU 

e das suas projeções, incluindo aí, claro, a PGFN” (Entrevistado 2). 

O Quadro 8 apresenta o que cada procurador-geral considerou como principal atuação 

da PGFN em cada gestão. Todos os entrevistados destacaram mais de uma atuação, permitindo-

se deduzir que isso comprova o prazer de cada um em relembrar momentos importantes do qual 

fizeram parte, seja para eles, para a PGFN, ou para o Brasil. 

 
Quadro 8 - Principal atuação da PGFN em cada gestão 

Nome Atuação da PGFN de grande relevância, impacto ou importância para o Brasil 

Entrevistado 1 
(27/05/2020 – 
atual) 

Esse Ministério está em ebulição, em um bom sentido, porque são 5 ministérios em 1. Temos vários secretários 
especiais e todos eles se sentem movidos a apresentar propostas e buscar soluções; 
O Ministério já começou a encaminhar propostas de reforma tributária. Isso é algo, que seja lá com for, 
certamente vai impactar o país por muitos anos; 
O trabalho em torno das privatizações, neste momento, o que o Governo conseguiu fazer, na prática foi 
privatizar as subsidiárias, várias. Ainda não conseguiu privatizar, vou chamara aqui de as estatais mães. 

Entrevistado 2 
(01/01/2019 a 
30/04/2020) 

Consultoria - a PEC da previdência foi um trabalho de grande monta e extremamente bem-sucedido, 
inclusive de segurança jurídica no resultado; 
Contencioso - a distinção entre desestatizar, privatizando uma empresa mãe e, apenas desinvestir uma 
subsidiária que tenha sido adquirida na autonomia negocial de uma estatal, uma construção, uma tese levada 
ao STF em conjunto pela AGU e PGFN que foi bem sucedida no primeiro semestre de 2019, proporcionando 
uma política pública muito relevante para o Ministério da Economia;. 
Gestão da dívida ativa - medida provisória da transação em matéria tributária, convertida em lei, mudando a 
própria cultura, de uma cultura de litigiosidade a uma cultura de entendimento entre Fazenda Pública e 
contribuintes.  

Entrevistado 3 
(22/12/2015 a 
31/12/2018) 

O fato de termos conseguido resgatar a motivação dos procuradores, isso não é quantificável, ninguém 
consegue mensurar e, isso é o que permite que todas as áreas funcionem bem.  
O salto que conseguiu dar de um novo modelo de gestão de dívida ativa, é algo que veio para ficar. Isso 
colocou a PGFN num ponto de referência no assunto, de todas as procuradorias municipais, estaduais, os 
demais órgãos da AGU. 

Entrevistado 4 
(11/08/2015 a 
22/12/2015) 

Fiquei muito pouco tempo na PGFN. Pode dizer que nesse período, de agosto a dezembro de 2015, tudo que 
aconteceu de relevante no Brasil passou na minha mesa.  
Ter começado a implementação do projeto da execução fiscal que existe hoje na Procuradoria. Foi o primeiro 
projeto do RDCC. As linhas básicas do que se tem hoje na execução fiscal apareceram nesse momento. 

Entrevistado 5 
(11/11/2009 a 
11/08/2015) 

Defesa – 1ª Portaria para não recorrermos, não contestarmos ações, dispensando os procuradores de recorrer 
de assuntos que já estavam pacificados no judiciário;  
A questão do protesto das Certidões da Dívida Ativa, como forma de desafogar, aumentando os valores; 
A consultoria é um leque impensável. Como é rica a possibilidade de explorar temas diversos. Era muito 
relevante falar em lei de responsabilidade fiscal e a PGFN foi um dos primeiros órgãos a fazer uma 
interpretação em relação à prática dessa lei, à sua aplicação lei. 

Entrevistado 6 
 (25/05/2006 a 
23/10/2009) 

A questão da transação tributária porque ela tem uma dimensão de quebra de paradigma. Reconhece de um 
lado a existência de um passivo, de outro, lida com a necessidade de flexibilização da resolução, traz o 
elemento gestão. A PGFN adquiriu um protagonismo com essa iniciativa. A ideia da transação é você trazer 
a razoabilidade para burocracia; 

Entrevistado 7 
(17/03/2003 a 
25/05/2006) 

Um dos grandes trabalhos foi o de mostrar para carreira o papel Institucional e o papel que os procuradores 
têm no Estado e na Administração Pública Federal. Eu fico muito orgulhoso dessa parte humana, psicológica, 
da minha gestão;  
A nossa grande luta foi a do Crédito Prêmio de IPI, sobre os produtos não tributados de alíquotas zero.  Nós 
já tínhamos perdido. No Supremo, vencemos aquela batalha, foi uma vitória, porque era uma sangria dos 
cofres públicos de décadas, bilionárias.  

Entrevistado 8 
 (01/03/1993 a 
31/12/1994) 

A participação da Procuradoria na elaboração da criação e, no advento e na execução do Plano Real. O Plano 
Real foi feito em duas etapas, a primeira foi o URV, a segunda foi a do Plano Real, propriamente. O Plano 
Real entrou em vigor em 01 de julho de 1994. O Plano Real previa a renegociação da Dívida Externa 
brasileira, preços e salários livres, salário mínimo com reajuste anual; 
Ter conseguido finalizar vários acordos de dívida foi fundamental.  
Demos uma ênfase especial com maior eficácia possível a cobrança da dívida ativa.* 

Entrevistado 9 
(15/05/1991 a 
01/03/1993) 

O início do processo de desestatização, isso foi um marco na estrutura política econômica brasileira, o 
programa nacional PND, o Programa Nacional de Desestatização, a Lei 8.031, ela era de 12 de abril de 90; 
A Procuradoria atuou também com a renegociação da Dívida Externa, com o fundo monetário internacional, 
isso permitiu que o Brasil captasse parte do fluxo de capitais fundamentais; 
Tive um incidente com cartões de crédito como procurador-geral da Fazenda, um problema de sigilo, sigilo 
bancário, sigilo de cartões de crédito, envolvia sigilo de dados. Hoje está na moda isso. Como procurador-
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geral da Fazenda Nacional atuei nessa questão, debati com as bandeiras de cartão de crédito, chegamos a uma 
definição sobre esse assunto e por conta desse trabalho acabei até publicando um artigo para revista de 
faculdade de direito da USP. 

Entrevistado 10 
 (15/03/1979 a 
15/05/1991) 

Renegociação da dívida externa brasileira no momento difícil para as nossas finanças. Isso envolveu a ida a 
Washington de procuradores da Fazenda, preparados, habilitados em inglês para negociar com os 
representantes dos bancos internacionais e dos bancos privados;  
Reorganização da PGFN. Envolveu a criação e instalações das procuradorias seccional, estas funcionando 
em grandes cidades onde havia órgãos relevantes da Receita Federal; Organização das procuradorias e dos 
procuradores seccionais; promovemos a criação de coordenadorias no Órgão Central para reunir atividades 
especializadas. 
Promovemos a implantação sobre toda uma discussão da dívida ativa do processo eletrônico de dados que 
era desconhecido, hoje então grandes atividades são desenvolvidas por intermédio do processo eletrônico. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Todos tinham lembrança de muitas atuações de grande relevância, impacto ou 

importância, para alguns foi difícil escolher o que destacar da sua gestão, pois a PGFN é um 

órgão que faz parte das decisões que envolvem o Ministro ou Ministério da Economia/Fazenda, 

arrecada e defende a União em juízo, sempre primando por uma atuação diferenciada.  

5.6 Observação direta  

A observação direta é uma das técnicas de investigação, que possibilita registrar 

detalhes para classificar relações complexas, permitindo identificar informações que 

posteriormente são recolhidas, organizadas, compreendidas e relatadas (STAATS, 1996). Tais 

informações proveem de esforço atencional e do afinamento da observação em relação ao 

objetivo do observador (MURRAY, 2003). 

Por essa análise, considerando a experiência acumulada, seja durante os últimos 7 anos 

de convívio com os procuradores-gerais, seja durante as entrevistas, foi possível identificar que 

todos demonstraram grande orgulho de ter sido procurador-geral, disseram não ser um cargo 

fácil, de muitos desafios diários, mas de grandes oportunidades de entregar imensos resultados 

para a sociedade brasileira. Vários momentos, ao relembrarem as gestões, foram marcados de 

grande emoção. Além disso, é possível destacar como outras competências, uma boa oratória, 

apesar da timidez de alguns, postura, liderança e um grande prazer na experiência vivida como 

procurador-geral. 

Por essa técnica é possível dizer que analisando a trajetória e as competências de cada 

um, tanto o nível intelectual quanto o altíssimo comprometimento profissional devem ter sido 

fatores decisivos na escolha pelos Ministros ou Presidente da República.  

Nas principais características da PGFN a percepção é de um órgão em que 

organização, integração e valorização se destacam. Possui uma carreira finalística homogênea, 
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o que se por um lado dificulta melhorias em determinados setores, uma das razões do 

investimento na capacitação em gestão, de outra lado torna a organização mais coesa e alinhada.  

Apesar de presente em várias cidades espalhadas pelo Brasil inteiro, o corpo funcional, 

principalmente nos últimos anos, tem se tornado mais unido, mais integrado, refletindo no 

sucesso da Instituição. Todos os procuradores-gerais e adjuntos durante suas gestões buscaram 

ferramentas, mecanismo de valorizar os integrantes, mesmo em uma cultura de serviço público 

em que essa tarefa não é simples. Ao longo dos anos foram criados prêmios funcionais, de 

inovação, boas práticas e vários encontros foram promovidos com essa finalidade e o retorno 

tem sido uma equipe de excelência, conforme reforçado pelos entrevistados. 

As transformações organizacionais vividas pela PGFN, fortaleceram e robusteceram a 

Instituição. Ainda há muito a ser feito, mas conforme exposto pelos entrevistados, a 

regionalização, com a descentralização de poderes do procurador-geral; a criação de um 

Conselho de Gestão Estratégica para democratizar e oportunizar a troca de informações; o 

teletrabalho, a recente criação de unidade virtual de lotação e as propostas de 

desterritorialização; bem como a extinção de várias unidades; a adoção de novos e inovadores 

modelos de trabalho, em todas a áreas, em busca de um trabalho mais racional, otimizado e 

eficiente, vem tornando a PGFN referência na Administração e Advocacia Pública brasileira. 

O investimento na capacitação em gestão, busca suprir lacunas na formação dos 

integrantes jurídicos. Foram vários CIPADs (Curso Intensivo de Pós-graduação em 

Administração Pública), cursos em tecnologia, liderança, inovação, negociação e, agora os 

mestrados, independente do cenário de escassez de recursos, estão sendo essenciais tanto na 

transformação do órgão, quanto na sua atuação. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Para compreender a construção institucional e o papel da PGFN, na percepção dos 

procuradores-gerais, realizou-se uma triangulação entre o referencial teórico, as revelações de 

campo e as percepções da autora, descortinando um órgão que se impôs ao longo dos anos, em 

razão da atuação dos seus integrantes, dos seus líderes e, principalmente, de momentos de 

grandes mudanças organizacionais com uma atuação inovadora, mas sempre em prol de garantir 

segurança jurídica e qualidades técnicas e profissionais. 

6.1 A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN 

A PGFN se apresenta como uma instituição que independente de qual seja a 

justificativa adotada, merece ter sua história contada. Seja pela repercussão da sua atuação para 

um país inteiro, seja a contribuição na arrecadação de recursos públicos, defesa dos interesses 

da União, participação direta ou indireta de política públicas, sua importância ao longo de todos 

esses anos é fortalecida pelo retorno que proporciona à sociedade dos investimentos recebidos.  

Quando informados que um dos objetivos desse trabalho era retratar a história da 

PGFN, os entrevistados enalteceram a importância desse regaste institucional, pois é uma 

história que se mistura com a história da República, do Brasil. 

 
“O quanto pudermos retratar a história da PGFN é muito importante. Um dos pequenos 
simbolismos que tentei construir foi resgatar a história da PGFN, principalmente quem foram os 
titulares da PGFN. Uma história antiga e não contada. Tínhamos dificuldade de localizar os 
procuradores, foi um trabalho demorado de fato, resgatar essa história, e é simples, quem foi 
quem em que período, isso acabou sendo resgatado. Hoje temos na entrada do gabinete as fotos, 
pelo menos aquelas fotos identificadas dos ex-procuradores-gerais, os períodos que eles foram 
procuradores-gerais, isso é importante para uma instituição com a história e tempo da PGFN” 
(Entrevistado 6). 
 
“Isso é significativo para mim, espero que seja útil para a essa história da Procuradoria-Geral da 
Fazenda” (Entrevistado 9).  
 
“Na minha passagem pela Procuradoria coincidiu o momento de finalização do ciclo, de um ciclo 
do endividamento externo brasileiro, então no final de 93, eu fui procurador-geral que assinou o 
famoso “Acordo da Dívida”, que foi assassinado em Toronto. Então, isso entrou para a história 
da República, entrou para a história da União, entrou para a história da Fazenda e entrou para a 
história do procurador-geral (Entrevistado 8). Então eu estou colocando histórias, na verdade 
são, estou apenas enumerando uma manchete de histórias que foram muito ricas, em 22 meses 
aconteceram. Umas começaram que foi o caso da AGU, e terminaram naquele exato período, 
significativamente, que foi a criação do Plano Real” (Entrevistado 8). 
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Nassar (2004), reitera a importância do resgate da memória de uma empresa na 

determinação da sua continuidade no futuro. Ele começa pontuando que a falta de disposição 

dos gestores das instituições em estabelecer o tratamento adequado à sua história é um erro. 

Afinal, a visibilidade que a sociedade tem da história de uma empresa e seus dirigentes poderia 

ser “um ingrediente poderoso nos processos de crisis management e concorrência” (NASSAR, 

2004).  Ele sugere que recuperar, organizar, ‘dar a conhecer’ a memória da empresa não 

significa apenas juntar álbuns de fotografias amareladas e papéis envelhecidos. Resgatá-la seria 

equivalente a tratar de um de seus maiores patrimônios, usando-o “a favor do futuro da 

organização e seus objetivos presentes” (NASSAR, 2004). 

A PGFN é corpo burocrático estatal dedicado à administração fiscal com os propósitos 

principais de serem alcançados maiores ingressos à Fazenda e melhor defender os interesses do 

erário público (GRILO, 2014), assim como ressaltado por alguns entrevistados: 

 
“o desempenho de relevantes atribuições de representações da Fazenda, controle da legalidade 
em contratos financeiros, imobiliários, fez com que a Procuradoria tivesse grande relevância e 
grande impacto na Administração Pública” (Entrevistado 10).  
 
“Uma coisa fundamental é o papel de consultor no âmbito da Fazenda, consultoria em assuntos 
financeiros, fiscais e tributários. Isso é de uma importância vital em toda Administração Pública” 
(Entrevistado 8).  
 
“Essa autoafirmação do órgão perante a sociedade, perante a imprensa, perante a própria 
Administração Pública. A PGFN é órgão técnico, de altíssima qualidade, e isso foi conquistado 
a duras penas pelos procuradores da Fazenda Nacional. Hoje os pareceres da PGFN são citados, 
servem de socorro e orientação para vários órgãos e não só da Administração Pública Federal” 
(Entrevistado 7). 
 
A relação tanto com o Ministério da Economia quanto com a AGU no desempenho de 

cada atribuição da PGFN, demonstra a robustez adquirida ao longo de sua construção 

institucional, repleta de desafios. Como destacado por alguns entrevistados, a criação, por duas 

vezes, do Ministério da Economia, no Governo Collor e agora no Bolsonaro, foram marcos 

importantes de fortalecimento da Instituição PGFN. 

 

“O governo Collor tinha criado o Ministério da Economia, juntando o Ministério da Fazenda, 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Secretaria de Planejamento, tudo isso num só 
Ministério e com essas atribuições. Não só as atribuições do Ministério da Fazenda, como 
tradicionalmente existia. E, aí estava a Procuradoria-Geral da Fazenda, fazia parte da estrutura 
fundamental do Ministério, ela estava ao lado dos outros secretários. O status político 
administrativo da Procuradoria dentro do Ministério era igual ao dos outros secretários, e de fato, 
eu era convidado a discutir todas as questões econômicas do Ministério” (Entrevistado 9). 
 
“Esse foi um grande desafio, integrar essas estruturas (Ministério da Economia – 2019) de uma 
maneira a dar fluidez ao trabalho e sem solução de continuidade no serviço público prestado. Ou 
seja, sobretudo, assegurar a segurança jurídica aos gestores do novo Ministério da Economia que 
se formava naquele momento. E foi um desafio que todo nos abraçamos de maneira muito 
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espontânea e com muita consciência da importância do momento da dimensão do desafio e da 
plena condição que nossas estruturas tinham para enfrentar esse desafio. E eu não tenho dúvida 
que AGU e PGFN, emanadas, entregaram muito a contento o resultado de interesse público que 
era esperado das estruturas implicadas” (Entrevistado 2) 
 
“Esse Ministério (Economia), nesse momento (2020), está em ebulição, em um bom sentido, 
porque são 5 ministérios em um. Então, trabalho não falta, projetos não faltam. Nós temos vários 
secretários especiais e todos eles se sentem movidos a apresentarem propostas e buscar soluções” 
(Entrevistado 1). 
 
“Quando a gente pensa na Procuradoria a gente pensa em direito tributário. Hoje (2020), e, de 
novo, o Ministério da Economia, ela (PGFN), de novo, um órgão técnico e especializado nessa 
relação entre direito e economia, de um modo geral, e a especialização técnica envolve tributário, 
finanças, concorrência, planejamento, administração, acho que isso é uma característica 
importante e que define a Procuradoria-Geral da Fazenda.”(Entrevistado 9). 
 

Quanto à criação, estruturação e convivência com o novo órgão Advocacia-Geral da 

União - AGU, foram realçados momentos conflituosos e momentos de grande sinergia, durante 

as entrevistas: 

 
“A Advocacia Pública tem muita tradição e nessa tradição histórica de longa data, muito 
reconhecimento. Tradição de Advocacia Pública na Esplanada, reconhecimento pela Esplanada e 
como fruto direto dessas primeiras características, muita capacidade de entrega. A atividade 
jurídica que é prestada pela AGU, pela PGFN, pela PGU, pela PGF, pela CGU, pela Corregedoria 
Geral da União é um trabalho de muita qualidade” (Entrevistado 2). 
 

“Me lembro que, na época, não existia ainda a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral 
da Fazenda funcionava também um pouco ad hoc, quase como uma consultoria da própria 
presidência da República”. (Entrevistado 9). 
 
“No dia 10 de fevereiro de 1993, foi sancionada a Lei Complementar 73, que é a Lei Complementar 
que instituiu a AGU, já prevista na Constituição de 88. A AGU foi implementada quase cinco anos 
depois, e ela, altera realmente uma parte da estrutura, não propriamente da PGFN, mas da estrutura 
vinculativa da PGFN, ao novo órgão criado, mais amplo, que abrange por força da própria 
Constituição, e, também, por força da Lei Complementar 73, a Procuradoria-Geral da Fazenda que 
é, historicamente, muito antiga. Então, o advento da Lei Complementar 73, naquele momento, me 
tornou o primeiro procurador-geral a ter de me valer, de me a ter à Lei Complementar 73, com 
todas as suas primeiras consequências de interpretação, de adaptação da PGFN. A sua inclusão no 
órgão, embora a PGFN mantenha uma, constitucionalmente, função fundamental, está lá no art. 
131, § 2º, que ela, embora pertença a AGU, a PGFN ela é um órgão dotado de autonomia para 
execução da dívida ativa. Isso faz com que, por si só, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
tenha uma importância no âmbito da AGU” (Entrevistado 8). 
 
“O meu ingresso como procurador-geral da Fazenda Nacional foi um ingresso difícil, ingresso 
conturbado, havia muito conflito com alguns entendimentos em relação a AGU. Com a Lei 
Complementar 73/93, nós deixamos de representar a Fazenda e passamos a representarmos apenas 
a AGU. Aí começou o primeiro desafio, essa separação gerou um sismo, é uma espécie de 
tensionamento, entre aqueles que continuaram na PGFN e os que passaram na AGU” (Entrevistado 
6). 
 
“Os procuradores têm uma postura muito interessante, até em face de outras carreiras...ano passado 
brincava que quando havia aquela discussão que a “PGFN vai ser AGU”, “não vai ser AGU”. 
Primeiro que pela lei complementar ela é órgão superior do AGU, que já é uma discussão curiosa; 
mais carregada de ideologia, talvez, do que propriamente de uma discussão com relação ao que a 
lei diz, pela lei, desde 93, nós somos órgãos superior da AGU. Temos aquela dicotomia, que a 
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gente é tecnicamente subordinado ao Advogado-Geral da União, e administrativamente 
subordinado éramos ao antigo Ministério da Fazenda, agora ao Ministério da Economia” 
(Entrevistado 1). 
 
“Tinha e tenho a visão que a Advocacia Pública seria melhor servida se tivesse uma unidade maior 
entre os procuradores da Fazenda, advogados da União e procuradores Federal. Eu sei, é um tema 
altamente tensionado na Instituição, eu não desconheço, mas é um tema que tem que ser 
enfrentado, várias vezes defendi isso” (Entrevistado 6). 
 
“Naquele tempo (2003) a AGU e suas projeções estavam em estruturação e isso passou muito por 
alguns colegas da Procuradoria da Fazenda Nacional. E dedicaram-se a estruturação inicial da 
AGU, até que vieram os primeiros concursos da AGU. E, a AGU veio a ser esse grande órgão que 
congrega inclusive como uma de suas projeções, como uma das suas estruturas de gestão superior, 
a própria Procuradoria da Fazenda Nacional” (Entrevistado 2). 
 

A questão da inserção da PGFN como órgão de direção superior, integrante e 

subordinado tecnicamente à AGU, mas sendo mantido na estrutura do Ministério da Economia, 

não é de simples compressão, até mesmo para seus integrantes, o que acaba gerando uma série 

de dúvidas sobre a vantagem dessa escolha legislativa. Na prática, a situação também não gera 

facilidades, ao contrário, por possuírem estruturas muito distintas, gera muita comparação entre 

os integrantes dos dois órgãos e muita confusão na Administração Pública, no Judiciário e na 

sociedade. 

No entanto, é possível concluir, que a inserção da PGFN como órgão integrante da 

AGU, sendo esta função essencial à justiça, não só robusteceu a PGFN, como lhe deu nova 

roupagem, transformando-a, provavelmente, no órgão jurídico mais completo da Advocacia 

Pública Federal, na atuação da administração direta.  

Quanto às atribuições da PGFN, todas foram realçadas, pelos procuradores-gerais, 

como de grande importância, e nota-se que ao longo dos anos, elas foram sendo incrementadas, 

sendo a consultoria ao Ministro e Ministério da Fazenda muito enaltecida, seja por ser a mais 

antiga, seja por ser a mais próxima daqueles que decidem o rumo do Brasil.  

 

“A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tem três grandes atribuições, é um órgão de consulta 
jurídica do Ministério da Fazenda, a exemplo dos demais ministérios, os demais ministérios não 
têm Procuradoria e sim consultorias. Representa, a atividade fundamental, a Procuradoria é o 
órgão de representação da Fazenda nos contratos financeiros e imobiliários, isso envolve 
renegociação da dívida externa brasileira e até hoje a assinatura de contratos junto ao Banco 
Mundial, BID e aos bancos privados” (Entrevistado 10). 
 
“A sua inclusão no órgão (AGU), embora a PGFN mantenha, constitucionalmente, uma função 
fundamental, está lá no art. 131, § 2º, que ela, embora pertença a AGU, a PGFN é um órgão 
dotado de autonomia para execução da dívida ativa. Talvez, o que há de mais marcante de 
efetividade de recuperação de recursos. Quando você impede a perda do recurso, você de 
qualquer forma, tem essa missão, de resgatar, e aí também entra a questão pedagógica da PGFN 
na sociedade, quanto mais eficiente ela for, mais ela desestimula a sonegação” (Entrevistado 8). 
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“Quando se trata de dívida ativa da União, ela fala sobre política pública, então ela tem uma 
participação de conveniência nesta matéria. Sai do ponto de vista jurídico. Talvez seja o único 
ponto, de fato, que não sejamos tratamento totalmente jurídico, mas a dívida ativa é uma política 
pública” (Entrevistado 5). 
 
“A atividade de consultoria dentro do Órgão Central da PGFN, é muito relevante. Ela não 
aparece tanto para as atividades descentralizadas, mas ela é muito relevante para o Órgão. É 
como o Ministério nos enxerga. No dia a dia das nossas unidades, a Dívida é muito presente. Ela 
é uma parte que consome muita energia, consome pessoal, consome tempo, ela é uma parte muito 
relevante. Talvez quem sempre atuou na consultoria, ou sempre atuou só na representação 
judicial, não consiga perceber isso. A representação judicial é uma outra área importantíssima 
também, porque ao passo que a dívida ativa retorna recursos para o Tesouro, para o erário, ela 
traz recursos, a representação evita que esses recursos saiam e ali os volumes são ainda maiores. 
Se aqui a gente fala de dezenas de bilhões, ali a gente fala de centenas de bilhões, na 
representação judicial. Das três atribuições da PGFN, foi dito que todas “são relevantes, mas a 
que acaba atraindo uma atenção grande, é a dívida ativa, a cobrança da dívida ativa da União” 
(Entrevistado 3). 
 
“O contencioso, tributário, administrativo, judicial seria a terceira característica fundamental da 
Procuradoria e por essa, talvez, ela seja mais conhecida, por que essa é para fora, todo mundo 
sabe” (Entrevistado 8). 
 
“A área de consultoria da Procuradoria ela é muito rica, é um leque impensável. Quando a gente 
entra na PGFN, a gente não faz ideia de como é rica essa possibilidade de você explorar temas 
diversos” (Entrevistado 5). 
 

Na sua estrutura, a PGFN, de acordo Decreto nº 9.745/2019, possui no seu Órgão 

Central, em Brasília, o Procurador-geral, a Subprocuradora-Geral da Fazenda Nacional, com 

funções de auxiliar, assistir o procurador-geral e acompanhar os projetos estratégicos de 

interesse da PGFN, mais 9 estruturas. Além da Diretoria de Gestão Corporativa, a Procuradoria-

Geral Adjunta de Gestão da Dívida Ativa, Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria e 

Contencioso Judicial e Administrativo, com atuação em Brasília, mas com expedição de 

orientações e regras para o Brasil inteiro; 6 procuradorias-gerais adjuntas específicas, para 

atuação direta de consultoria e assessoramento ao Ministério da Economia a PGFN, com o 

objetivo de atender todas as Secretaria Especiais nas mais diversas matérias e formulação de 

políticas públicas. 

Ainda, conforme informações do PGFN em Números 2020 (PGFN, 2020), somente 

no ano de 2019, a PGFN viabilizou: 

 A recuperação de R$ 24,4 bilhões aos cofres públicos e ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS);  

 Recorde histórico na recuperação de créditos do FGTS no valor de R$ 268,8 
milhões, isso beneficiou mais de 919 mil trabalhadores; 

 Os depósitos vinculados a ações judiciais de defesa totalizaram R$ 11,16 bilhões.  
 

Excluindo-se o valor recuperado junto ao FGTS, a PGFN levou para os cofres da 

União, em 2019, o expressivo montante de quase R$ 35,3 bilhões. A atuação da PGFN em 
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processos judiciais e extrajudiciais evitou perdas expressivas para a União, atuando em milhares 

de processo junto ao Judiciário e ao CARF. Na assessoria a PGFN prestou consultoria jurídica 

em diversos temas de grande relevância para o país, tais como reforma da previdência; reforma 

tributária; contrato de cessão onerosa celebrado entre a União e a Petrobras; aperfeiçoamento 

da legislação trabalhista para fomentar a geração de empregos; criação de novo marco legal 

para a promoção da liberdade econômica; política de desestatização de empresas e  a Medida 

Provisória sobre transação em matéria tributária (MP nº 899/2019, convertida na Lei nº 

13.899/2020).  

Em relação às atribuições de suas áreas finalísticas, estas podem ser resumidas de 
acordo com o Quadro 9 abaixo: 

 
Quadro 9 – Adjuntorias/Diretorias da PGFN 

Gestão da Dívida 
Ativa e do FGTS 
 

Procuradoria-Geral Adjunta de 
Gestão da Dívida Ativa da União e 
do FGTS, 

 Gestão da Dívida Ativa da União e do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 

 Estoque atual desses créditos - R$ 2,4 trilhões. 
 Envolve mais de 19 milhões de débitos sob a 

responsabilidade de 4,9 milhões de devedores.  

Representação Judicial 
e Administrativa 
(Defesa) 

 

Procuradoria-Geral Adjunta de 
Consultoria e Estratégia da 
Representação Judicial e 
Administrativa Tributária  

 Representação e defesa judicial da Fazenda 
Nacional; 
 Planeja, coordena e supervisiona a 
representação e a defesa judicial da Fazenda Nacional 
- União em todas as instâncias do Poder Judiciário 

Consultorias 
(assessoria jurídica) 

Procuradoria-Geral Adjunta de 
consultorias fiscal, financeira, 
societária e econômico 
orçamentária 

 Assuntos financeiros  
 Operações financeiras da União 
 Assuntos societários da União e 
 Assuntos orçamentários  

Procuradoria-Geral Adjunta de 
Consultoria tributária 

 Assuntos tributários  
 Contencioso administrativo Tributário - 
Atuação perante o Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (Carf) 

Procuradoria-Geral Adjunta de 
Consultorias de previdência, 
emprego e trabalho 

 Assuntos previdenciários  
 Assuntos de emprego e trabalho  

Procuradoria-Geral Adjunta 
Consultoria administrativa em 
contratação pública 

 Licitações e atos normativos em contratação 
pública  
 Contratações diretas e convênios  
 Disciplina – processos administrativos 
disciplinares de servidores públicos 

Procuradoria-Geral Adjunta de 
Consultoria de Pessoal, Normas e 
Patrimônio 

 Atos normativos e matérias residuais  
 Assuntos de pessoal  
 Informações judiciais de pessoal e patrimônio  
 Subsídios de defesa de ação de pessoal 
 Patrimônio imobiliário da União  

Procuradoria-Geral Adjunta de 
Consultoria de Produtividade, 
Competitividade e Comércio 
Exterior 

 Produtividade e competitividade  
 Comércio exterior  

Departamento de 
Gestão Corporativa 

Diretoria do Departamento de 
Gestão Corporativa  

 Planejar, coordenar e supervisionar as 
atividades internas de convênios, licitações e contratos,  
 Administração patrimonial e infraestrutura,  
 Orçamento, programação e execução 
financeira,  
 Sistemas e serviços de tecnologia 
 Gestão de pessoas 

Fonte: PGFN (2020) 
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Durante as entrevistas, todas as atribuições foram expressamente realçadas como 

muito bem executadas, mas importante destaque foi dado à gestão da Dívida Ativa da União, 

pois a PGFN também arrecada. E, diferentemente da Receita Federal do Brasil, essa 

arrecadação não é espontânea, ao contrário, além da inscrição em Dívida Ativa, a PGFN faz a 

sua execução em juízo. Os valores recuperados por meio das diversas estratégias de cobrança 

da PGFN são fundamentais para financiar a prestação de serviços por parte do Estado, para a 

busca do equilíbrio nas contas públicas e para garantir o direito de milhares de trabalhadores 

no que diz respeito às dívidas junto à previdência social e ao FGTS. 

6.2 O Procurador-Geral da Fazenda Nacional – PGFN 

Para falar sobre a percepção dos procuradores-gerais, tão importante quanto conhecer 

a instituição é conhecer o profissional responsável pela Procuradoria. São pessoas que, 

integrantes ou não da carreira de PFN, se mostraram, ao longo de cada gestão, como grandes 

líderes, envolvidos com a instituição, tanto no desempenho interno quanto externo, no 

Ministério da Fazenda/Economia e AGU, como em toda Administração e Advocacia Pública e, 

na relação com os outros Poderes e a sociedade. São histórias de sucesso, são histórias de 

pessoas que ocuparam um dos cargos mais importantes, inclusive o de assessorar o pior 

empregado do mundo (TRAUMANN, 2018), o Ministro da Fazenda/Economia.  

As histórias de cada um, as trajetórias, já expostas na subseção 4.2.1, demonstram a 

força dos “laços fracos” (GRANOVETTER,1973), a importância de serem conhecidos no 

âmbito do Ministério da Fazenda/Economia. As nomeações aconteceram de uma forma 

inesperada, inclusive, a maioria, se disse surpresa ao receber o convite. Granovetter (1973), ao 

falar sobre a força dos laços fracos, considera as redes informais como determinantes das 

nomeações políticas, pessoas que se conhecem mais que raramente se encontram 

(GRANOVETTER, 1973). No caso do Brasil, segundo Lopes e Praça (2018), os designados 

que são nomeados por pertencimento a partido político, podem ser considerados como 

obedecendo a uma lógica de vínculos fortes, normalmente são recomendados diretamente por 

chefes partidários (LOPES e PRAÇA, 2018). Não é o caso da PGFN.  

Conforme já exposto, na PGFN a conclusão é que há pouca ingerência política, tanto 

pela conclusão das entrevistas quanto pela análise das trocas de procurador-geral com as outras 

trocas de titulares que pudessem interferir nessa nomeação. Mesmo quando houve rupturas de 

governo, o procurador-geral foi mantido, foi o caso da gestão que começou em 1979 e se findou 
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em 1991, passando de um governo militar para um governo democrático. Pode-se afirmar que 

o cargo que mais influencia a troca de procurador-geral é o de Ministro da Fazenda/Economia, 

o Presidente da República influencia de forma indireta, quando troca o Ministro e, o Advogado-

Geral da União não possui qualquer interferência na troca de procurador-geral, salvo quando 

essa troca foi para que o procurador-geral assumisse o cargo de AGU.   

Além disso, em face de todas as respostas apresentadas, depreende-se que ora a 

nomeação se deu em razão da força de laços fracos, pessoas que se conheciam por terem atuado 

juntas em determinadas situações; ou pessoas que foram indicadas por outro conhecido; ou que 

foram escolhidas por já integrarem a instituição e ser conhecida do Ministro. Por várias vezes, 

o substituto ou o indicado do procurador-geral de saída é que foi o escolhido. 

Desta forma, é possível concluir que as nomeações aconteceram pela busca de perfil 

técnico, independentemente de ser concursado ou não, de pertencer a carreira de procurador da 

Fazenda Nacional ou não. É possível concluir também que o fato de ser integrante da carreira 

de PGFN foi decisivo nos últimos anos, se considerarmos os últimos 7 nomeados, todos 

pertencentes à carreira. Os trechos abaixo tornam evidentes as constatações sobre essa temática: 

 
“Eu, curiosamente não queria, no início, ocupar cargo de chefia. Não faço questão, mas a vida, 
ela é surpreendente... Eu acho que a vida foi me levando de alguma forma... Então, como é que 
eu cheguei ao cargo de procurador-geral: eu cheguei assim, de uma forma um pouco inesperada” 
(Entrevistado 1). 
 
“Eu tive um reencontro com a CAT, que eu conhecia tão bem da minha época como assessor da 
subchefia para assuntos jurídicos. Agora como adjunto da CAT e, também, da CAP. E ali 
permaneci praticamente 1 ano, quando eu tive a grata surpresa de ser convidado pelo Ministro 
Paulo Roberto Nunes Guedes para assumir a PGFN” (Entrevistado 2). 
 
“Eu vejo que a minha chegada enquanto procurador geral, obviamente não caiu do céu, veio 
precedida de toda uma história, que passou pela Regional, CRJ, Adjuntoria, mas essa fase de ser 
o adjunto, ser o substituto me permitiu ser conhecido. As pessoas que me convidaram, terem 
chegado em mim, pelo fato de nós nos conhecermos. Essa capacidade de interlocução, de poder 
construir a frente da PGFN, ter na PGFN uma pessoa que eles reconheciam como tendo essa 
habilidade de poder levar a PGFN à diante. Eu vejo a minha trajetória na PGFN dessa forma. Ela 
foi passando por algumas experiências bastante relevantes, que foram crescendo claro, até chegar 
o convite de procurador-geral” (Entrevistado 3). 
 
“Quando chegou em maio de 2015 estourou uma operação de polícia que estava investigando 
corrupção no CARF: a Operação Zelotes. Neste período o CARF parou completamente e chegou 
um convite de eu ser Chefe de Gabinete do Ministro, e comecei a entrar nesse mundo de 
assessoria do ministro. A história não é uma história assim muito linear, porque de repente 
aconteceu isso tudo e surgiu o convite para ser procurador-geral” (Entrevistado 4). 
 
“Quando o Dr. Luis Inácio foi convidado para ser Advogado-Geral da União, ele fez a indicação 
do meu nome para sucedê-lo. Foi um susto tremendo, eu não queria aceitar, relutei muito, foram 
telefonemas diversos para que eu aceitasse e eu tinha um motivo até nessa época, isso não fazia 
parte dos meus planos, era completamente distante a possibilidade de ser procuradora-geral, mas 
eu acabei aceitando” (Entrevistado 5). 
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“Em 93 até 2006, estamos falando de 13 anos, entre assunção como procurador da Fazenda à 
procurador-geral e eu acredito que essa assunção, não digo natural, mas não foi forçada, porque 
eu já tinha a oportunidade de experimentar a assessoria do Secretário-Geral do Contencioso, eu 
já tinha a experiência de ser consultor jurídico do Ministério do Planejamento e, essas duas 
funções me deram uma percepção e experiência muito significativa da Esplanada dos Ministérios 
e da própria Advocacia Pública, duas áreas que são concorrentes e complementares à Advocacia 
Pública, o contencioso e o consultivo” (Entrevistado 6). 
 
“Eu estava no Piauí de férias e o ex-Secretário da Receita Federal, me liga dizendo que o futuro 
ministro estava querendo um nome técnico para assumir a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, porque não queria que fosse nomeação política e que tinha indicado meu nome. A 
única reação que tive foi “você é louco”. “Como você me indica assim”. Bom, na verdade a partir 
daí voltei de férias, o ministro, na época, eu não o conhecia, ele também não me conhecia, e fui 
nomeado procurador-geral” (Entrevistado 7). 
 
“Eu queria dizer que jamais passou pela minha cabeça ser indicado como procurador-geral, 
jamais pedi qualquer indicação, eu fui nomeando por uma decisão exclusiva do presidente Itamar 
Franco. Eu estava com amigos na cidade de Águas de Lindóia, jantando em um hotel quando de 
repente chega um garçom com o telefone na mesa e diz é uma ligação para o Sr. Edgar do Palácio 
do Planalto, quando eu vi, estava o convite para assumir a Procuradoria” (Entrevistado 8). 
 
“Um fato um pouco antes de maio de 91, eis que eu recebo um telefonema do ministro Marcílio 
Marcos Moreira dizendo que ia assumir o Ministério e que precisava de um procurador-geral 
para a Fazenda Nacional. Me lembro dele ter dito que isso era um pedido especial, que fosse 
computado como um pedido especial do então presidente Collor. Perguntou se eu aceitava e, 
então, eu aceitei.  Sinceramente eu não imaginava que um dia pudesse acontecer, nunca pensei 
que um dia pudesse ser procurador-geral da Fazenda” (Entrevistado 9). 
 
“Então, o Ministro Moreira Sales me surpreendeu com a minha indicação para um cargo de 
procurador da Fazenda Nacional, a esse tempo não era um cargo de concurso, era um cargo 
isolado de provimento efetivo, havia muitos cargos isolados de provimento efetivo, muitos não 
dependiam de concurso e nem de carreira.  Já era procurador da Fazenda Nacional, trabalhei na 
Procuradoria nesse tempo quando fui convidado para exercer o cargo de consultor jurídico do 
Ministério da Saúde. Passei lá mais de um ano e retornei ao Ministério da Fazenda, me apresentei 
ao Procurador-Geral de então, que me convidou para procurador chefe do Rio de Janeiro. Então, 
fui trabalhar de novo no Ministério, na Procuradoria e nesse meio tempo fui nomeado 
procurador-geral” (Entrevistado 10). 
 
O cargo de procurador-geral “acontece”, mesmo havendo pessoas que trabalham para 

isso, ao longo da história, essa oportunidade foi dada independente da busca por essa nomeação, 

conforme ressaltado por um dos entrevistados. 

 
“Eu acho bastante interessante. Eu tenho impressão de que quase todos, ou todos os advogados, 
os procuradores-gerais que eu convivi, e eu falo também de mim mesmo, é interessante: eles 
viraram procuradores-gerais, sem lutar para ser procurador-geral. Eu vi algumas pessoas que se 
movimentaram muito para ser e não foram. E assim, eu vendo os meus antecessores... é um dado 
curioso. As pessoas acham que a gente briga para caramba para ser procurador-geral. Na verdade, 
eu acho que quando a gente é chamado, por um lado a gente fica feliz, é uma honra; mas por 
outro lado é um peso muito grande também. Então eu acho que eu tive uma oportunidade de ter 
um grande aprendizado natural ao longo dos anos. E é isso, e então de repente eu cheguei.” 
(Entrevistado 1). 
 
Enquanto gestores, todos percebem que se valeram das competências que entenderam 

importantes para se chegar e se manter no cargo de procurador-geral, como já apresentado. 

Também, ao longo da entrevista foi realçada a percepção de alguns sobre o cargo de procurador-
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geral, sobre as dificuldades, os sacríficos, as cobranças, tudo isso está registrado em vários 

momentos das entrevistas, demonstrando que antes de qualquer profissional existem pessoas. 

Interessante perceber, que ao longo de cada entrevista, também foram relatados fatos, 

acontecimentos e situações que não só humanizam o profissional, líder da instituição, como a 

própria instituição, imprimindo uma aproximação entre os integrantes com seu líder. Em alguns 

trechos, os entrevistados afirmaram que: 

 
“Eu gostava de desenhar e sempre gostei de visitar casas e imóveis, é uma coisa que eu gosto. 
Coisa minha. E, é assim até hoje. A minha filha tem essa mesma linha... Eu estava na dúvida 
entre arquitetura e direito e, eu lembro da minha mãe falando que o mercado de arquitetura não 
está tão fácil, e acabei optando pelo direito. Porque eu nunca fui uma pessoa de exatas. Aliás, eu 
acho que várias pessoas que são da nossa área, não eram muito de exatas, na adolescência, lá no 
ensino médio. Então eu fiz a opção pelo direito”...“Eu me lembro dele, uma vez que ele me 
mandou um bilhetinho, eu fiz um parecer, e ele era muito cuidadoso nos detalhes, na redação. 
Fiz um parecer e ele me mandou com elogios. Eu aprendi com essa experiência, e em anos 
posteriores eu mandei uns bilhetinhos também, elogiando alguns colegas depois que me tornei 
chefe” (Entrevistado 1). 
 
“A minha trajetória na PGFN começa pouco antes do concurso, dois anos e pouquinho antes do 
concurso, porque eu fui estagiário na Procuradoria Regional da Fazenda Nacional na 4ª Região, 
entre 96 e 98” (Entrevistado 2). 
 
“Eu ingressei na PGFN em maio de 98, tive uma grande escola na Regional, que foi onde eu 
atuei nos primeiros 5 anos. Tive como chefe o Dr. Wagner Pires de Oliveira, que é uma pessoa, 
pra começo de conversa, ele é um ser humano admirável. Então, me acolheu, eu, que ele nunca 
tinha visto na vida, e me acolheu como um filho aqui em Brasília, que eu cheguei sozinho, nunca 
tinha vindo pra Brasília, não conhecia ninguém, fui recepcionado como um verdadeiro filho por 
ele e aprendi muito com ele” (Entrevistado 3). 
 
“Então eu acho que reconhecer e agradecer sempre, eu sou muito grato às muitas pessoas que 
em um determinado momento elas realmente foram decisivas em segurar, não a mim 
propriamente, mas eu acho que a Procuradoria. E essas pessoas elas surgiram e sem nenhuma, 
sem nada, surgiram porque surgiram, porque queriam ajudar, porque tem amor pela 
Procuradoria, pela função pública. Então isso tem que ser sempre dito e sempre reconhecido. A 
gente na área pública, muitas vezes você trabalha, passa, mas a função que a gente exerce, a 
competência, as necessidades que a gente acaba suprindo elas são tão nobres, tão relevantes que 
a gente precisa sempre falar, dizer e reconhecer e usar realmente como exemplos para os 
próximos aí que virão. Minha passagem como procurador-geral foi bem curta, um momento 
assim bem conturbado. Então, normalmente, quando você passa muito pouco tempo na PGFN 
como procurador-geral normal que você não consiga deixar muito legado, muitas coisas. A 
experiência como procurador-geral ela foi pra mim uma coisa assim, um negócio que mexeu 
com a minha cabeça, que mudou bastante a forma de ver as coisas, mas eu acho que também 
alguma coisa, acho que pra Procuradoria eu consegui fazer, eu consegui deixar. Então eu acho 
que eu tenho também orgulho de falar um pouquinho disso aí” (Entrevistado 4). 
 
“Bom, então quando o Dr. Luis Inácio foi convidado para ser o Advogado da União, ele me 
indicou para ser a procuradora-geral. Muito interessante, porque quando o Dr. Luis Inácio me 
convidou para permanecer no cargo de procuradora-geral adjunta eu estava grávida da minha 
filha.  Aí quando o Dr. Luis Inácio foi convidado para ser Advogado da União, ele fez a indicação 
do meu nome para sucedê-lo na Procuradoria-Geral. Foi um susto tremendo, que eu não queria 
aceitar, eu relutei muito, foram telefonemas diversos para que eu aceitasse e eu tinha um motivo 
até, nessa época, eu estava no início da minha segunda gravidez e, isso não fazia parte dos meus 
planos, era completamente distante a possibilidade de ser procuradora-geral. Mas eu acabei 
aceitando. Passados dois meses que eu estava no cargo eu perdi o bebê e naquela coisa que você 
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fica, de uma perda, de algo que não vai pra frente, você se reconstrói mentalmente. A PGFN 
acabou sendo minha força, porque o que vinha era: você não vai ter o seu segundo filho, mas 
tem a PGFN para você dirigir sua energia, enfim” (Entrevistado 5).  
 
“Não é de desconhecimento público que o meu ingresso como Procurador-Geral da Fazenda 
Nacional foi um ingresso difícil, ingresso conturbado, havia muito conflito com alguns 
entendimentos em relação a AGU. Quando eu assumi como procurador da Fazenda Nacional em 
93, poucos meses depois entrou em vigor a lei complementar” (Entrevistado 6).  
 
“Eu na verdade nunca pensei em ser um procurador da Fazenda Nacional, eu soube de um 
concurso em 92 me escrevi e não acompanhei o resultado. Um dia estava pegando um avião para 
resolver um problema familiar e quando abro o jornal e vejo que estou sendo convocado para 
fazer a segunda prova. E toda aquela angústia, daquele problema que tinha que resolver, uma 
escolha para Belo Horizonte né. E voltei imediatamente para Teresina e lembro que desci do 
avião as carreiras, pedindo a aeromoça para me deixar sair primeiro porque o concurso era 13h 
da tarde e o avião que pousava em Teresina meio dia, meio dia e pouco e lá vou eu, esbaforido, 
correndo para chegar no concurso, cheguei lá sem nenhum material, enfim. Fiz aquela prova 
angustiado, com os colegas todos com material, livros, com códigos e eu só a cara a coragem e 
a memória. Mas felizmente deu certo, fui aprovado vim para Brasília” (Entrevistado 7). 
 
“Eu fui nomeando por uma decisão exclusiva do presidente Itamar Franco, e quando eu fui 
nomeado foi no dia 26 de fevereiro de 1993, era uma segunda feira de carnaval, eu estava com 
amigos na cidade de Águas de Lindóia, e jantando em um hotel quando, de repente chega um 
garçom com o telefone na mesa e diz é uma ligação para o Sr. Edgar do Palácio do Planalto, 
quando eu vi, estava o convite para assumir a Procuradoria. Eu tomei posse dia 1º de março de 
1993. Eu era concursado de 1992, e eu fui assumir a cargo de procurador-geral antes da 
homologação de 1992. Eu tomei posse (em 01 de junho de 1993) junto com os demais colegas 
aprovados, e passei a ser procurador da Fazenda Nacional, e fui mantido como procurador-geral” 
(Entrevistado 8). 
 
“Sou bacharel em Direito. Eu era professor titular da faculdade de direito da USP justamente na 
área de filosofia e teoria geral do direito. Eu me lembro que quando eu fui indicado saiu uma 
pequena nota nos jornais de São Paulo que hoje já nem mais existe, o jornal A Tarde, que dizia 
que eu tinha sido indicado para assumir à PGFN e fazia uma pergunta: o que é que um professor 
de filosofia e teoria geral do direito vai fazer na Procuradoria-Geral da Fazenda? De fato, para 
mim era um desafio... Aliás, eu me lembro quando eu era Procurador da Fazenda já, isso me 
contou um ex-aluno meu, que por conta da CAPES foi fazer uma daquelas visitas que se fazia 
aos mestrados no Brasil inteiro e ele foi a Santa Catarina, conversar com uns alunos de mestrado 
e ele falou: vocês tem aqui essa matéria filosofia do direito, para que que serve isso? Os alunos 
começaram a explicar: é importante porque dá uma visão geral permite que a gente consiga 
entender todo o direito, ah não estou convencido, para que que serve isso? Uma terceira vez que 
ele insistiu e perguntou para que que serve isso, uma aluna virou e disse: serve para alguém ser 
o Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Ou seja, as duas atividades coincidiram por assim 
dizer” (Entrevistado 9). 
 
“Eu ingressei no Ministério da Fazenda na década de 1960, como oficial de administração em 
virtude de aprovação em concurso público. Fui designado, fui designado trabalhando no gabinete 
do Ministro, fui designado para organizar o serviço de atendimento a solicitações que eram então 
dirigidas ao Ministro da Fazenda. Organizei um procedimento padrão para elaborar as respostas 
em 24h. E no final da tarde, reunia com o secretário particular do Ministro. Então, isso foi feito 
com grande, modéstia à parte, com grande sucesso, porque as pessoas que não recebiam respostas 
passaram a recebê-las em 24 horas. E assim, o sucesso de estrutura foi mantido na gestão dos 
Ministros. Eu me encontrava trabalhando com o Ministro Moreira Sales e  todos ficavam, 
ficaram muito felizes com os trabalhos que nós pudemos desenvolver para facilitar as respostas 
e o atendimento de pleitos, então o Ministro Moreira Sales me surpreendeu com  a minha  
indicação para um cargo de Procurador da Fazenda Nacional, a esse tempo não era um cargo de 
concurso, era um cargo isolado de provimento efetivo, havia muitos cargos isolados de 
provimento efetivo, muitos não dependiam de concurso e nem de carreira” (Entrevistado 10). 
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Ter oportunidade de ouvir e compartilhar essas histórias, que fazem parte da 

história da PGFN, não só aproximam os integrantes de seus líderes, mas, proporciona um 

sentimento de intimidade com o próprio órgão. Permitem criar um vínculo onde respeito 

e valorização das pessoas se tornam mais crescentes a cada frase. Fortalecendo o ambiente 

organizacional, as pessoas e a instituição. 

6.3 A Construção institucional da PGFN 

Tudo que foi mostrado busca entender como se deu a construção institucional da 

PGFN e concluir qual o seu papel, mas para melhor compreensão, ainda se torna necessário 

falar dos marcos legais do órgão, do ambiente organizacional e de seus integrantes. 

Em novembro de 2020 a PGFN completou 65 anos, e de forma resumida, a partir desse 

marco legal, sua 1ª Lei Orgânica é possível visualizar o seguinte: 

 
 Lei nº 2.642, de 9 de novembro de 1955, houve a criação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

– PGFN, na forma atualmente conhecida, primeira Lei Orgânica; 
 Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967, segunda lei orgânica da PGFN, fixou competências 

até hoje mantidas pelos demais atos normativos que o sucederam; 
 Constituição da República de 1988, houve uma mudança significativa da Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional quanto a sua vinculação exclusiva ao Ministério da Fazenda. De forma inédita é 
prevista a Advocacia-Geral da União -AGU, onde a PGFN passou a ser um de seus órgãos 
integrante. Ainda, nesse mesmo artigo, a PGFN tem atribuições expressas no §3º (art. 131); PGFN 
foi prevista priorização na destinação de recursos, por ser um dos órgãos da administração tributária 
da União, bem como, privilegiada na distribuição de recursos orçamentários, (art. 37, inciso XXII, 
e 167, inciso IV); 

 Com a edição da Lei nº 7.711 de 22 de dezembro de 1988, foi assegurado o destaque de recursos do 
Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (FUNDAF) 
a uma subconta própria para o atendimento a PGFN. Não tem impacto direto na gestão orçamentária 
da PGFN, mas tem na questão dos honorários advocatícios, definidos a partir de 2016; 

 A Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União 
– AGU, em seu art. 2º, § 1º, define a PGFN como órgão de direção superior da AGU e prevê a sua 
subordinação técnica e jurídica ao Advogado-Geral da União, e administrativa ao Ministério da 
Fazenda, hoje, Economia; 

 Por meio da Lei nº 8.884, de 20 de janeiro de 1994, a PGFN passou a ser responsável pela inscrição 
em Dívida Ativa e realizar a cobrança de créditos em favor do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – FGTS. 

 A Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, de forma expressa, artigo 23, transferiu a cobrança da 
Dívida Ativa de créditos previdenciários e dos créditos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, para a PGFN. Isso teve grande impacto na transformação organizacional da 
PGFN, apesar de, na prática, ter recebido apenas as atribuições e um grande volume de trabalho, 
diferente da Receita Federal do Brasil, que recebeu atribuições, trabalho e os auditores do INSS, foi 
acrescido pelo artigo 18, 1200 cargos de PFNs, totalizando 2400 cargos que, até hoje, infelizmente 
permanece sem seu integral preenchimento. Também, no artigo 19, foi autorizado a criação de 120 
unidades seccionais, com objetivo de proporcionar maior capilaridade, no entanto, além de não ter 
tido as 120 unidades seccionais instaladas, hoje, o caminho é inverso, seja por falta de 
sustentabilidade das unidades, em razão da falta de recursos de pessoal, orçamentários e/estrutura, 
seja por uma busca de maior eficiência na centralização das atividades. 
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 Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007 (Lei da Super Receita), assumiu a PGFN a atribuição da 
cobrança judicial da Dívida Ativa de créditos previdenciários, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento na Educação (FNDE) e de “créditos de qualquer natureza inscritos em Dívida 
Ativa da União, artigos 16 e 23; 

 Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) e da Lei 13.327/2016, inclusão da distribuição 
de honorários advocatícios aos advogados públicos; 

 Portaria PGFN nº 487/2016 instituiu o Teletrabalho dos Procuradores em todas as unidades da 
PGFN. A primeira portaria editada foi pioneira, em especial por não se tratar apenas de projeto-
piloto, mas sim de novo regime de trabalho, devidamente autorizado pelo Ministro da Fazenda. A 
Portaria foi reavaliada em 2017, sendo criadas duas novas modalidades: o home office e a lotação 
nos núcleos regionais virtuais (Portaria PGFN nº 1069/2017); 

 
Para melhor compreensão da construção institucional da PGFN, foram usadas as 

informações do Apêndice A, em anexo, História da PGFN ao Longo dos anos, até o ano de 

1955. A partir daí, foram destacadas as percepções dos procuradores-gerais em cotejo com a 

literatura e as pesquisas nos sites de internet. 

No Brasil, o moderno Estado Administrativo foi inicialmente estruturado nas décadas 

de 30 e 40, durante o Governo Getúlio Vargas, através da primeira reforma administrativa 

planejada que o país conheceu. Esse modelo somente foi substituído na década de 60 quando o 

Estado assumiu o papel de intervenção na vida produtiva nacional. Ambos os modelos, não por 

coincidência, foram desenvolvidos em períodos autoritários (MARCELINO, 1989). 

A partir da segunda metade da década de 50, começou a se configurar um projeto 

nacional de desenvolvimento no Brasil. A partir de então se constatou a profunda ineficiência 

do instrumental administrativo que pretendia respaldar a ação centralizadora do Estado 

brasileiro. A medida objetiva a reorganização geral dos serviços públicos para o cumprimento 

de metas ambiciosas em termos de prazos e resultados. Essa nova consciência de ação 

governamental surge com a “década de desenvolvimento” (1950), proposta pela ONU e tão 

bem simbolizada no Brasil pelo Governo Juscelino Kubitschek e seu Plano de Metas, 1955 - 

1960 (MARCELINO, 1989). 

Conforme ilustrado pela Figura 3, os anos de história da PGFN foram distribuídos em 

5 grandes períodos: 

1446 a 1955 – período do descobrimento do Brasil até a 1ª Lei Orgânica da PGFN; 

1955 a 1988 – período da ditadura militar e transição para um governo civil; 

1988 a 2003 – redemocratização do país, criação da AGU; 

2003 a 2015 – criação da AGU em 1993, estrutura proporia a partir de 2003; e 

2015 a 2020 – período pós movimento. 

Adiante, na figura 3, estão compiladas as informações em relação a esses principais 

períodos. 
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Figura 3 – Construção Institucional da PGFN 
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A construção institucional da PGFN, em face dos grandes momentos ao longo de sua 

história, acompanha a história da Administração Pública. Até 1955, foram destacados os nomes 

utilizados, a partir do descobrimento do Brasil, para descrever o responsável pela atribuição de 

trabalhar o direito financeiro e tributário. Em 1955, com a edição de sua primeira Lei Orgânica, 

o órgão passou a ser conhecido como Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, liderada pelo 

procurador-geral da Fazenda Nacional e, tendo como integrantes da carreira finalística os 

procuradores da Fazenda Nacional.  

O Brasil, cuja abertura política remonta ao início do Governo Ernesto Geisel (1974), 

se pautava em busca de um processo de mudança política, econômica, social e institucional. 

Desde 1985, com a ascensão ao poder do Governo Civil, iniciou-se um período de transição 

política que teve com o marco de referência a convocação de uma Assembleia Nacional 

Constituinte (e a consequente elaboração de uma nova Constituição promulgada em outubro de 

1988) e a eleição direta para Presidente da República (MARCELINO, 1989). 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, houve o fortalecimento da 

Advocacia Pública, prevista como função essencial à justiça, criando a AGU e, prevendo 

expressamente a PGFN com a descrição de parte de suas atribuições, inicia-se um período de 

fortalecimento e robustecimento do órgão. 

A partir de 2003, reorganizando a sua estrutura, considerando o pleno funcionamento 

da AGU, a PGFN e seus integrantes puderam se dedicar exclusivamente às atribuições afetas à 

PGFN, pois desde 1988, passando pela edição da Lei Complementar 73, criando de fato à AGU, 

até 2003, os procuradores da Fazenda Nacional participavam e desempenhavam as atribuições 

da Advocacia-Geral da União. 

Inicialmente, como grande feito transformador foi destacada a descentralização, com 

a criação das unidades regionais, estaduais e seccionais e, posteriormente, a centralização, com 

a regionalização. A descentralização foi um grande avanço, permitiu a todos desempenhar 

melhor as funções, com o compartilhamento das atribuições de gestão das unidades, 

propiciando uma maior atuação do procurador-geral junto aos tribunais superiores. No entanto, 

com despois com o passar dos anos foi ficando difícil fazer a gestão, seja do ponto de vista do 

procurador-geral seja dos integrantes das unidades descentralizadas. Eram mais de 100 

unidades espalhadas pelo Brasil, não era possível para o procurador-geral dar atenção a todas 

como gostariam de ser atendidas.  

Assim, em razão das dificuldades de gestão, mais um marco relevante de 

transformação, veio a regionalização, nas cinco capitais sede da Justiça Federal, fez-se a fusão 
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da unidade Estadual com a unidade Regional, se tornando uma única unidade, a Regional, onde 

as demais unidades daquela região passaram a ser vinculadas a essa Regional. Hoje, esse 

modelo é ainda mais abrangente, pois tem se fortalecido não apenas a regionalização, mas, 

também a desterritorialização, a região se torna uma única unidade, melhorando a distribuição 

de trabalho, otimizando recursos e se tornando mais eficiente.  

Outro ponto de destaque foi a questão do “movimento” de 2015. Ao longo da história, 

é possível notar que a PGFN e seus integrantes, tiveram que conquistar prerrogativas e garantir 

direitos. Recentemente, a luta por essas conquistas foi uma das questões mais doloridas 

internamente. Segundo os líderes do “movimento”, à época, a AGU e os órgãos a ela vinculados 

viveram o drama de seu rebaixamento institucional, material e simbólico. Esse movimento 

histórico que eclodiu no final do primeiro trimestre de 2015 quebrou os paradigmas 

estabelecidos em termos de mobilização. Os movimentos anteriores apresentaram pautas 

predominantemente remuneratórias e se utilizaram das estratégias habituais da greve e das 

operações-padrão. Desta vez, porém, a alegação de esgarçamento das diferenças remuneratórias 

e institucionais e a consequente disparidade de armas, inauguraram uma nova estratégia de 

mobilização, centrada na entrega dos cargos em comissão e das funções de confiança ocupadas 

pelos advogados públicos federais. 

Já no final de 2015, com algumas conquistas internas, como teletrabalho, PSS, troca 

de chefias etc, e, outras prementes, como honorários, os ânimos foram se normalizando e o 

movimento se dissipando, permitindo iniciar 2016 com um novo modelo de gestão. 

Não se poderia dizer que os honorários advocatícios, hoje percebidos pelos integrantes 

das carreiras finalísticas da AGU, são resultados desse “movimento”, mas que o movimento 

contribuiu para que ele existisse ou se mantivesse, isso é possível afirmar, como lembrado por 

alguns entrevistados.  

 
“nesse processo de ser Procurador Geral, teve uma reunião do Ministro Joaquim Levy, para tratar 
dos honorários. Quando eu tomei posse, já tinha um acerto em relação aos honorários, só não 
sabíamos quando que ia sair, mas também eu não podia falar. Os honorários, foi um movimento 
que veio da ponta. Muitos colegas trabalharam fortemente nisso. Os honorários já estavam mais 
ou menos acertado, mas eu não podia falar, as pessoas não podiam saber.” (Entrevistado 4) 
 
“os honorários dos advogados públicos no novo CPC. Me lembro que estava lá o projeto no 
Ministério da Fazenda para as manifestações de veto ou não e pelo menos duas ou três Secretarias 
eram contra, queriam o veto, e isso demandou um trabalho muito próximo na Secretaria 
Executiva, para firmarmos de fato a posição da necessidade da importância desses honorários 
para a carreira dos advogados públicos de uma forma geral. Isso resultou em conversas, 
negociações e fomos felizes nessa conclusão, porque apenas uma Secretaria continuou com seu 
pedido de veto na sua manifestação. A questão dos honorários a gente sabe que não é uma obra 
de uma mão só, cada um foi construindo do seu lado, e na PGFN trabalhamos bem nesse tempo.” 
(Entrevistado 5) 
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A distribuição dos honorários advocatícios de sucumbência, tornou todos os órgãos da 

AGU muito mais eficientes e, a carreira da Advocacia Pública Federal, aí inserida a de 

procurador da Fazenda Nacional, muito mais atrativa. Essa conquista foi uma negociação e uma 

demonstração de atuação política, pois até hoje é um tema questionado, tanto no judiciário 

quanto no TCU, mas, alinhado a uma atuação técnica, essa prerrogativa tem sobrevivido. 

Em relação ao procurador-geral atual, não é possível dizer as principais transformações 

organizacionais, dado o início da sua gestão em maio de 2020. Neste ponto, ganha destaque a 

sua preocupação com a conjuntura pandêmica atual, com o consequente trabalho à distância 

(teletrabalho), a expectativa de relevantes transformações organizacionais considerando a 

intensidade e necessidade de atendimento das pautas dos Secretários Especiais e Ministério da 

Economia, a reforma tributária, desestatização e a insuficiência orçamentária, em razão do teto 

de gastos. 

Os entrevistados, um após o outro, reconhecem o trabalho deixado, as mudanças 

vividas, ora se sentem responsáveis por elas, ora se sentem parte. Mudança de percepção, 

ânimo, motivação foram elementos de busca muito presentes nas respostas. São citadas também 

mudanças intangíveis, e que trouxeram grande satisfação aos procuradores-gerais. 

 
“Os ministérios públicos exerciam boa parte da defesa e, com a Constituição de 88, assumimos 
efetivamente tudo, e aquilo deu sobrecarga de trabalho muito grande, os profissionais não eram 
valorizados a altura do trabalho em questão e, eu me propus a sair por todas as unidades do 
Brasil, onde eu pude ir, eu fui, pregando que nós teríamos que aumentar a nossa autoestima, nos 
valorizar como carreira, como profissionais” (Entrevistado 7). 
 
“Um problema que eu encontrei logo no comecinho que entrei, foi um corpo de procuradores 
muito escasso, havia poucos procuradores no Brasil inteiro. Fazia, não sei quantos anos, dez 
anos, muito tempo que não havia concurso para procurador. Conseguimos realizar um concurso, 
com isso a gente começou a reaparelhar a Procuradoria da Fazenda, ela estava realmente muito 
desfalcada. Eu me lembro em dados comparativos, eu acho que a Procuradoria, naquela época 
quando eu entrei, ela devia ter um, acho que ¼ do número de profissionais que tinham escritório 
como o Pinheiro Neto, para dar a dimensão. Uma Procuradoria de um Ministério da Economia 
daquele tamanho, com um corpo de profissionais menor do que um escritório de advocacia, não 
fazia sentido isso”. (Entrevistado 9). 
 
“Acho que talvez uma coisa importante para época, historicamente significativa, foi uma espécie 
de pacificação política interna da Procuradoria. Me recordo até hoje, quando eu cheguei, eu não 
conhecia ninguém da Procuradoria, desci no aeroporto em Brasília , e de repente eu olho, dois 
grupos diferentes vindo ao meu encontro, não conhecia ninguém, mas daí os dois grupos se 
aproximaram e se apresentaram, um grupo era dos procuradores da Procuradoria aí em Brasília, 
e, o outro grupo, do Sindicato dos procuradores. E eles não se entendiam e eu não sabia disso, 
não sabia que havia esse problema político, mas era um problema político intenso que criava 
enfim alguns desconfortos dentro da Procuradoria da Fazenda nessa época” (Entrevistado 9). 
 
“Eu fui procurador que tive que resolver problemas que surgiram com a grande parte dos 
procuradores recém empossados no concurso de 1992, no qual eu também participei e também 
fui aprovado, porque houve em algum momento, uma repercussão difícil no plano da insatisfação 
de pacto daquele grupo, parte grande do grupo, sobretudo dos Estados com a remuneração. E, eu 
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consegui, a partir de determinado momento, tranquilizar e satisfazer os procuradores, todos os 
procuradores, porque consegui um acordo com a Secretaria da Receita Federal, para que a 
remuneração dos procuradores pudesse melhorar” (Entrevistado 9). 
 

Enquanto líder da instituição, para sucesso nessa empreitada interna de mudança 

organizacional, não restam dúvidas que características não técnicas se mostraram, seja em busca 

de conciliação, negociação, resolução de conflitos, pacificação interna, busca por melhores 

condições de trabalho, estrutura, prerrogativa, seja como detentor da última palavra, o perfil 

técnico e político se faz presente na atuação da PGFN. 

O ambiente organizacional, também, é algo sempre presente na fala e na lembrança 

dos procuradores-gerais. Foi dito que, atualmente, a PGFN está ajustada, forte, e que é possível 

ver como mudou a percepção que os procuradores têm, ou tinham da PGFN, passaram a ter um 

sentimento de pertencimento ao órgão, de motivação.  

 
“O ânimo mudou muito, devolveu uma autoestima que não se tinha no final de 2015, temos um 
sentimento de pertencimento, de propósito bem claro. A motivação é algo intangível, mas muito 
valioso” (Entrevistado 3).  
 
“o que eu mais me orgulho nesse período, foi o fato de termos conseguido resgatar a motivação dos 
procuradores. Isso não é quantificável, isto não é mensurável e isso é o que permite que todas as áreas 
funcionem bem” (Entrevistado 3).  
 
O sentimento de pertencimento a uma organização, a internalização de atributos 

organizacionais na identidade do indivíduo, a intensidade que a pessoa se identifica com a 

instituição pode fazer com que sua identidade como membro da organização se destaque ou não 

em relação aos outros aspectos do seu autoconceito. Dessa forma, ao se identificar, o indivíduo 

absorve as crenças sobre a organização na sua própria identidade, suas atitudes, percepções no 

meio organizacional, acabam por contribuir na sua autodefinição (CAVAZOTE; ARAÚJO; 

ABREU, 2017). 

Os integrantes da PGFN, jurídicos e não jurídicos, também são alvos de percepção por 

parte dos procuradores-gerais, nesse processo de fortalecimento e construção:  

 
“Então o que é a PGFN? É um conjunto de procuradores da Fazenda, servidores de apoio, terceirizados 
e estagiários, e temos essa marca de marcar posição, sempre. Então, além da excelência, somos um povo 
brigador. Combatemos um bom combate” (Entrevistado 1). 
 
 “Eu abro um parêntese especial para fazer um agradecimento enorme, porque eu acho que se teve algum 
mérito na minha gestão, foi escolher bem as pessoas que iam compor a minha equipe” (entrevistado 7).  
 
“Iniciamos uma equipe muito boa, muito gostosa de trabalhar, regionais também, não só adjuntos, 
coordenadores. Foi maravilhoso” (Entrevistado 5).  
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“A qualidade dos nossos colegas. Todos muito qualificados, todos com experiência em níveis distintos, 
todos representam um nível único de experiência, porque é a experiência que marca o dia a dia da 
Procuradoria. Outra coisa o pessoal de apoio muito bom, eu não posso deixar, eu sempre digo isso, o 
pessoal de apoio, se não existisse o pessoal de apoio, não existiria Procuradoria, porque os procuradores 
embora tenham autonomia de digitar seus textos, já que a evolução tecnológica permite isso, você 
precisa de uma formalidades que só as atividades de apoio têm. Se não é esse trabalho do pessoal de 
apoio em geral, a Procuradoria não anda, não anda mesmo” (Entrevistado7). 
 
“A gente tem um trabalho de excelência” (Entrevistado 1).  
 
“Isso exige profissionais competentes, especializados em matéria fazendária” (Entrevistado 10). 
 
“A Procuradoria tem excelentes quadros” (Entrevistado 5).  
 
“E era um momento até muito movimentado no Ministério (2020), porque nós já havíamos entrado na 
pandemia, havia uma série de propostas legislativas que teriam que ser implementadas a partir do 
trabalho do Ministério da Economia, tem um ritmo de trabalho muito pesado” (Entrevistado 1). 
 

Nas relações humanas, o ser humano procura, além da sua identidade individual, a sua 

identidade social. Essa consiste na forma que as pessoas se percebem nas relações como 

membros de categorias sociais que ajudam os indivíduos a se diferenciarem uns dos outros, 

bem como relaciona-se com os aspectos que compartilham com as demais pessoas de seus 

grupos (CAVAZOTE; ARAÚJO; ABREU, 2017). 

6.4 O papel da PGFN 

O papel da PGFN foi destacado pelos entrevistados, nas respostas aos cinco 

questionamentos, eles demonstraram sua visão quanto à atuação do órgão, sempre realçando a 

inovação e a segurança jurídica. 

Seja na descrição da legislação quando define a PGFN, seja na visão de seus 

procuradores-gerais, apesar de buscar uma atuação inovadora, resolutiva, proativa e negocial, 

o papel técnico ou a busca dele se sobressai, a busca pela segurança jurídica, por uma atuação 

pautada pela legalidade, através de excelentes profissionais é a característica mais marcante da 

PGFN.  

Considerando as três principais atribuições da PGFN seria possível concluir que a 

atuação na dívida ativa vem sendo pautada por uma atuação mais inovadora e negocial, assim 

também acontece com a representação judicial, mas na consultoria, em face da segurança 

jurídica, a atuação mais técnica se destaca, com realce para uma atuação resolutiva. O trabalho 

da área transversal da PGFN também foi destacado como moderno e inovador, principalmente 

como resultados dos investimentos na capacitação em gestão pública. 
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Os procuradores-gerais percebem o papel da PGFN, seja nas atribuições que 

desempenha, na qualidade técnica dos seus integrantes, ou no contexto em que inserida na 

Administração e Advocacia Pública, com emoção, orgulho e admiração.  

 
“Além disso a Procuradoria, a esse tempo, teve relevante papel, talvez mais destacado nesse período, 
na negociação na dívida externa brasileira” (Entrevistado 10).  
 
“Um dos grandes trabalhos que eu considero assim perfeitos por ter tentado fazer, é esse de mostrar 
para carreira o papel institucional e o papel que eles têm no estado e na administração pública federal” 
(Entrevistado 7). 
 
“A PGFN em nome da Advocacia Pública é a instituição com mais história e antiguidade do ponto 
estrutural. A PGFN tem uma trajetória diferenciada das outras expressões da AGU, seja da advocacia 
pública ou das autarquias federais. Então essa história a torna muito importante no ponto de vista e da 
capacidade de dar respostas aos desafios jurídicos que o Estado enfrenta. Em mais de uma oportunidade 
eu tive condições de ver, que a PGFN, seja na relação com a Presidência da República, seja na relação 
com a Casa Civil ou com os ministérios, a PGFN é uma espécie de state de segurança. O papel do 
Advogado-Geral adquire mais intensidade a cada momento e a Advocacia Pública como um todo. Mas, 
o fato que, pela sua história, pela sua experiência, ela acaba dando maior substância nessa resposta. 
Então eu acho que a PGFN tem um papel significativo” (Entrevistado 6). 
 
“Acho que a Procuradoria precisa ter o papel mais reconhecido na sociedade, precisa se posicionar na 
sociedade. Então o posicionamento dela de órgão de promotor de justiça fiscal e assim por diante, uma 
coisa de necessidade que é característica da Procuradoria. A Procuradoria é um órgão especializado que 
precisa aparecer mais” (Entrevistado 4). 
 

Um dos entrevistados destacou a necessidade de maior exposição da PGFN, e essa 

pesquisa tem como um dos objetivos suprir essa carência, tornar a Procuradoria mais conhecida, 

mais compreendida e ainda mais respeitada.  

A capacitação em gestão, é fundamental, é essencial, não apenas para um órgão 

jurídico e foi colocada como uma das ferramentas que a PGFN tem no bem desempenhar do 

seu papel, como ressaltado pelo Entrevistado 5.  

 
“Porque isso nos abre os horizontes, isso nos dá instrumental que nós não tínhamos e sequer 
percebíamos que era importante. Isso nos dá a capacidade de dialogar com os órgãos que são relevantes 
para definição de questões fundamentais, que vão desde orçamento, passam pelas condições que o órgão 
tem de bem desempenhar o seu papel” (Entrevistado 5).  
 
O fato de a PGFN não ser um órgão eminentemente jurídico, reforça o seu papel de 

participar da construção do país, além de ser um órgão jurídico, faz gestão, que tem um aspecto 

administrativo, e que trabalha com política pública, especialmente na questão da gestão da 

Dívida Ativa da União e do FGTS, atribuição definida constitucionalmente. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreender a construção institucional e o papel da PGFN na visão dos procuradores-

gerais, tornou esse trabalho muito desafiador, como um dos mais longevos órgãos da 

Administração Pública Federal no Brasil, especialmente em razão de suas atribuições, a PGFN 

passou por várias transformações organizacionais ao longo dos anos, sempre desempenhando 

um papel importante para o País. 

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, faz parte da história do Brasil, é 

um órgão sui generis, a dupla vinculação à qual está subordinada, tecnicamente à AGU e, 

administrativamente ao Ministério da Economia, torna a sua administração uma tarefa 

desafiadora, seja pelo aspecto interno seja pela atuação externa.  

Único órgão da AGU com menção expressa na CF/88, a PGFN, além de atribuições 

ali definidas, foi prevista como órgão da Administração Tributária e, com essa denominação e 

estrutura, é o órgão mais antigo, como ilustrado na Tabela 4, dentro do Ministério da Economia 

e AGU, em novembro de 2020 completou 65 anos. 

 
Tabela 4 – Idade dos órgãos no Ministério da Economia/Fazenda e AGU 

Órgão Marco Legal Idade 
Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) 

Lei nº 2.642, de 9 de novembro de 1955 65 

Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (SRFB) 

Decreto nº 63.659, de 20 de novembro de 1968 52 

Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN) 

Decreto nº 92.452, 10 de março de 1986 34 

Advocacia-Geral da União e carreira 
de Advogado da União (PGU) 

Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993 27 

Procuradoria-Geral Federal (PGF) Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002 18 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Embora existisse como instituição afeta às questões fiscais e consultivas do Ministério 

da Fazenda, a PGFN só assume o papel de advocacia pública quando a Constituição Cidadã 

(Constituição Federal de 1988) traz ao mundo jurídico a AGU (GRILO, 2014).  A criação da 

Advocacia-Geral da União foi um marco na PGFN, na sua estrutura e na vida de seus 

integrantes, mesmo havendo uma série de discussões ideológicas a esse respeito, 

principalmente onde a PGFN estaria melhor. 

Ser o procurador-geral, liderar os procuradores da Fazenda Nacional e todos os 

integrantes das unidades espalhadas pelo Brasil, além de assessorar diretamente o Ministério e 

o Ministro da Economia, não é tarefa simples para o procurador-geral, por mais bem preparado 
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que seja, como dito por alguns, esse é um cargo desafiador, pois vai além da função 

arrecadadora e de defesa da União em matéria tributária. 

Quanto à análise das competências para se chegar ao cargo de procurador-geral, várias 

foram citadas, mas de uma maneira quase unânime, a principal é conhecer o Ministério da 

Economia/Fazenda e ser conhecido pelos seus integrantes. Além disso, todos os entrevistados 

se sentiram orgulhosos ao falar da PGFN, descrever suas atribuições, conquistas, inovações e 

atuações. Nessa perspectiva, quando questionados sobre a importância do investimento na 

capacitação em gestão foram unânimes em dizer o quanto era essencial para a melhoria e a 

profissionalização do órgão.  

A PGFN é um órgão inserido na estrutura do Ministério da Fazenda/Economia, e, 

quando comparado aos demais órgãos que compõem essa estrutura, acaba em desvantagem nas 

questões afetas à gestão, pois é um órgão cuja carreira finalística é homogênea, formada 

exclusivamente por profissionais do direito, enquanto, outros, Receita Federal e Secretaria do 

Tesouro Nacional, por exemplo, têm os integrantes de suas carreiras finalísticas com formações 

nas mais diversas áreas, com destaque para administração, contabilidade e tecnologia da 

informação. 

Assim, em busca de se tornar mais eficiente na sua gestão, seja administrativa ou nas 

atividades finalísticas, mesmo num cenário de escassez de recurso, nos últimos 10 anos a PGFN 

investiu em capacitação profissional, principalmente em gestão pública. Foram 9 turmas de 

CIPADS e 2 de mestrados, todas com a FGV, além disso, também foram realizados vários 

encontros de gestão, palestras e minicursos sobre liderança, trabalho em equipe, inovação, 

negociação etc. Como um dos resultados desse investimento é a percepção de modernização, 

inovação, melhorias de estrutura, sistemas, modelos e processos de trabalho etc.  

Quando questionados sobre a importância desse investimento, todos foram unânimes 

em entender como essencial, fundamental a capacitação em gestão, porque amplia os nossos 

horizontes, traz uma visão de gestor, uma visão estratégica; propicia um salto na gestão do 

órgão, especialmente na área transversal e de dívida ativa; traz inovação, competência e 

profissionalismo. O investimento em capacitação, em outras áreas, para além do direito, nos 

órgãos jurídicos, é essencial para fazer com que o trabalho deixe de ser amador e se torne 

profissional e inovador, trazendo ganho para todos, para o órgão, para os integrantes, para a 

sociedade e para o Brasil, cumprindo a missão de entregar serviços e políticas públicas 

eficientes, em uma Administração Pública moderna, vocacionada para atender os interesses 

públicos. 
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Além disso, a PGFN vem se transformando, não fechando os olhos diante da realidade 

de austeridade e redução das despesas públicas, tendo em vista o cenário restritivo já 

estabelecido, mesmo absorvendo mais atribuições, vide a absorção de outros Ministério pelo da 

Fazenda, se transformando no Ministério da Economia, o que refletiu diretamente na atuação 

da PGFN e no volume de trabalho, ampliando sua atribuição, e, sem qualquer incremento 

orçamentário, primando por desempenhar um trabalho de excelência e como protagonista. 

Independente da atribuição desempenhada, a PGFN sempre tem grande atuação, pelas 

expressões utilizadas pelos procuradores-gerais, ressaltando que, nos últimos anos, é 

reconhecida por oferecer uma expertise técnica, garantindo segurança jurídica aos pareceres e 

defendendo o interesse da União; trouxe outras competências, outras formas de atuação, 

inovando nos pareceres, ao apresentar teses inéditas e resolutivas, na atuação em juízo, ao 

deixar de recorrer de matérias pacificadas, além de contribuir para a redução da litigiosidade, o 

que proporciona ao cidadão um processo judicial mais célere; na dívida ativa, a transação 

tributária é revolucionária, possibilitará a regularização de milhares de CNPJs e CPFs, bem 

como trará mais dinheiro aos cofres públicos, possibilitando a implementação de políticas 

públicas e participando diretamente do crescimento do Brasil e melhoria na qualidade de vida 

dos brasileiros. 

Avaliar a atuação da PGFN entre o técnico e/ou político permite conhecer a Instituição 

não apenas pelas suas atribuições legais, constitucionais ou regimentais, mas sua forma de 

atuação, a resposta que proporciona aos outros órgãos da Administração Pública, no 

cumprimento de sua missão e, principalmente daquilo que ela entrega, de fato, à sociedade. 

A legislação define a PGFN como órgão técnico, quando a Lei complementar 73/93 

foi publicada, ao estabelecer a dupla vinculação disse expressamente que a PGFN teria 

subordinação técnica à AGU. O fato das últimas nomeações para o Cargo de procurador-geral, 

desde 2003, serem de integrantes da PGFN, demonstra uma busca pelo perfil mais técnico e, 

ainda, a demonstração de permanência de procuradores-gerais no cargo, numa análise temporal 

desde 1988, quando das trocas Presidentes da República, Ministros da Fazenda/Economia, 

Advogados-Gerias da União, demonstram que não há ingerência política nas nomeações de 

procurador-geral. 

Todos os procuradores-gerais demonstraram competências técnicas, prova disso é a 

indicação para o cargo, e competências políticas, o tempo de duração das gestões e a 

permanência, em regra, mesmo com a troca de Ministros, foi pouca ou nenhuma ingerência 

política, no sentido de ingerência partidária. Já quanto a sua atuação, pode-se afirmar existir 
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uma atuação política, no sentido de saber lidar com cenários difíceis e adversos. Ainda, em 

relação aos procuradores-gerais pode afirmar que possuem atuação mais técnica enquanto 

assessor do Ministro da economia, proporcionando segurança jurídica e confiança e uma 

atuação mais política, enquanto na liderança da PGFN, pois precisa de muita negociação e 

influência, paciência, jogo de cintura e empatia para conduzir o órgão e seus integrantes. 

Com um novo modelo de atuação da PGFN, a criação do Ministério da Economia, 

incorporando três novas adjuntorias e, mesmo diante de uma situação, não só inédita, mas de 

difícil solução e que envolve a vida de todos, a pandemia em razão da Covid-19, novas formas 

de atuação e busca por soluções inovadoras são necessárias e os órgãos estão sendo colocados 

à prova. Entender melhor as transformações organizações, permite conhecer os bastidores das 

decisões, em que contexto essas decisões são tomadas e quais os aspectos que mais influenciam. 

Compreender em que momentos a PGFN tem uma atuação técnica e/ou política, ajuda não só 

a atender onde estamos e o porquê de determinadas decisões, mas também a construir 

instituições mais fortalecidas a partir de informações até então desconhecidas. 

A expressão de satisfação e orgulho ao descrever sobre as atuações enquanto líderes 

da PGFN ou assessores do Ministro ou do Ministério também foi unânime. Todos os 

entrevistados quando questionados, buscavam tentar sintetizar as informações, as lembranças 

de forma seletiva, pois diziam serem muitas as principais atuações de relevância nacional, 

inclusive, afirmando que “a Procuradoria sempre contribuiu demais com o crescimento do país 

em todos os sentidos”. 

Na sua construção institucional várias foram as transformações organizacionais pela 

qual a PGFN passou ao longo de sua história, e, seja nos tempos remotos da administração 

colonial, como na atualidade, desempenhando inúmeras missões estatais da maior relevância, 

sempre participa e colabora para a construção nacional. 

A busca pelo resgate da memória institucional, trazido por quem foi protagonista na 

atuação do órgão, enriquece as informações sobre a Instituição, fortalece a Procuradoria, 

permite uma visão menos abstrata, colorindo assuntos e oferecendo sensações positivas, 

inserindo quem está lendo ou ouvindo em um órgão que se descortina repleto de vida, força, 

muito além de uma simples descrição literal de atribuições, proporcionando orgulho e senso de 

pertencimento aos integrantes por fazerem parte da instituição, além de permitir a todos 

conhecer e entender melhor um órgão tão relevante, tão importante como a PGFN.  

Portanto, seja na busca por trazer segurança jurídica ao Ministro nas suas decisões, e 

ao Ministério, fortalecendo a atuação da equipe econômica e ajudando a construir o Brasil, 
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perante o contencioso judicial ou administrativo na defesa da União e na gestão da Dívida Ativa 

e do FGTS, a PGFN se faz presente, o que pode acarretar uma visão de se tratar de um órgão 

exclusivamente técnico. Seja no desempenho dessas atribuições, no contexto de órgão 

integrante da Administração Pública Federal, como função essencial à justiça, de órgão 

arrecadador, responsável por fazer parte da construção e implementação de políticas públicas a 

PGFN atua de forma ativa para o desenvolvimento do Brasil e da melhoria da condição de vida 

para os cidadãos e, mesmo sendo um órgão técnico, pode ter uma atuação mais política. Por 

tudo isso, é possível afirmar que a PGFN é o órgão jurídico mais completo da Administração e 

Advocacia Pública. 

Citando, mais uma vez, Cid Heráclito “tendo sempre por lema ‘sub lege fícus’, por 

séculos, no Brasil, a advocacia pública fiscal, buscou a efetivação das normas que impunham a 

toda sociedade meios para financiar atividades estatais, lutando contra a sonegação, almejando 

aperfeiçoar os instrumentos de cobrança do ativo da Nação. Muitos êxitos, outras tantas 

derrotas, tornam seguro afirma que a existência da Procuradoria da Fazenda Nacional é 

imprescindível para a própria existência do Estado brasileiro” (QUEIROZ e CAMPELLO, 

2008). 

Nesse sentido, independente da relação entre técnico e político, a PGFN tem papel 

essencial na construção de um Brasil melhor, na vida de cada brasileiro, na luta pela tão sonhada 

justiça fiscal, por uma isonomia no pagamento de tributos e eficiência em evitar perdas. Não é 

apenas elaborar um parecer ou normativo, é garantir o respeito aos direitos individuais e sociais. 

A PGFN não busca só arrecadar, busca equilibrar os interesses de quem paga com o dos 

devedores. E, na defesa da União, busca garantir o respeito aos interesses de cada um que a 

União representa. O papel da PGFN é trabalhar para todos e para o Brasil.  

7.1 Sugestões de futuras pesquisa 

Pesquisas futuras podem investigar as possíveis alternativas, efetuando uma avaliação 

do impacto da dupla subordinação a que está submetida a PGFN, desde a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, assim como criar uma proposta de manutenção, alteração ou 

melhoria da relação entre as instituições. 

Outro fenômeno a ser futuramente investigado é a compreensão de como a PGFN se 

relaciona com o Ministério da Economia e a Advocacia-Geral da União e como é percebida por 

estes órgãos para que a PGFN seja mais conhecida e menos confundida. 
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Seria importante futuras pesquisas que pudessem investigar a visão dos integrantes da 

PGFN sobre o papel que ela exerce na Administração e Advocacia Pública Federal e 

compreender como eles vislumbram a Procuradoria, o grau de satisfação e pertencimento de 

tais instituições e propostas de melhor atuação do órgão, contribuindo para a adoção de decisões 

coerentes com as expectativas de todos, fortalecendo a Instituição.  

Desde 1955 foram 25 procuradores-gerais, e, ao longo desses 65 anos, apenas uma 

única mulher foi indicada para o cargo, esse desequilíbrio precisa ser investigado e apontadas 

medidas que possam sanar essa e outras desigualdades. 
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APÊNDICE A - HISTÓRIA DA PGFN AO LONGO DOS ANOS 

 
Quando no ano de 1.500, época do descobrimento do Brasil, estava em vigor em 

Portugal, uma das primeiras consolidações legais europeias, denominada Ordenações 

Afonsinas (perdurou de 1446 a 1521), onde constata-se a previsão “Procurador dos Nossos 

Feitos”, cuja atribuições era zelar pela arrecadação tributária. De 1521 a 1603, período da 

segunda compilação legal portuguesa, denominada Ordenações Manuelinas, foi mantido o 

“Procurador dos Nossos Feitos”. Em 1603, instituiu-se a especialização da supervisão jurídica 

tributária no corpo da nova compilação legal editada sob a denominação de Ordenação 

Filipinas, mas separando as atribuições, dividindo entre o “Procurador dos feitos da Coroa” e o 

“Procurador dos Feitos da Fazenda”, este com atuação exclusiva nos assuntos fazendários. 

(SOUZA, 2015).5 

Em 07 de março de 1609, foi expedido o Regimento do Tribunal da Relação da Bahia, 

ainda sob a vigência das ordenações Filipinas, com um título e atribuições específicas: 

“Procurador dos Feitos da Coroa, Fazenda, do Fisco e Promotor de Justiça”. A Relação da Bahia 

está disponível no site do Arquivo Nacional. A administração fazendária das colônias, incluindo 

o Brasil, foi centralizada em Portugal no âmbito do denominado Conselho Ultramarino, criado 

em 14 de julho de 1642, no qual oficiava ao menos um Procurador da Fazenda, Decretos de 26 

de janeiro de 1686 e de 24 de novembro de 1691 (SOUZA, 2015). 6 

A Carta de Lei de 08 de março de 1694 criou a primeira Casa da Moeda no Brasil, em 

Salvador, então capital colonial. Em 26 de dezembro de 1695, foi criado o Conselho de Fazenda 

do Brasil, um dos integrantes do deste Conselho era o Procurador da Fazenda.7 Em 13 de 

outubro de 1751, criou-se o segundo Tribunal de Relação do Brasil, desta vez na cidade do Rio 

de Janeiro, e, quase repetindo a redação do Regimento baiano, em relação ao Procurador dos 

Feitos da Coroa e Fazenda (SOUZA, 2015).8 Outros normativos foram editados ao longo dos 

 
5 As três Ordenações (Afonsinas, Manuelinas e Filipinas),  disponíveis em: https://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-
e-pesquisa/biblioteca/exposicoes-virtuais/exposicoes-virtuais-permanentes/legislacao-portuguesa-e-primeiros-textos-legais-
referentes-ao-brasil -  Acesso em 20 de agosto de 2020. 

6 A história do Conselho Ultramarino está disponível no site da Biblioteca Digital Nacional, disponível em: 
http://bndigital.bn.gov.br/dossies/rede-da-memoria-virtual-brasileira/administracao/o-conselho-ultramarino-2/ – Acesso em: 
20 de agosto de 2020. 

7 O Regimento do Tribunal da Relação da Bahia, é disponível no site do Arquivo Nacional, disponível em: 
http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-periodo-colonial/231-relacao-da-bahia . Acesso em: 21 de agosto de 2020. Mais 
informações sobre o Conselho de fazenda do Brasil estão disponíveis em: http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-periodo-
colonial/159-conselho-da-fazenda-1695-1769 – Acesso em 21 de agosto de 2020. 

8 Informações sobre o segundo Tribunal de Relação do Brasil estão disponíveis no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 
em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista14/revista14_140.pdf – Acesso em 04 de setembro de 
2020. 



 125

anos seguintes, mas sem grandes mudanças de teor ou atribuições em relação ao Procurador da 

Fazenda. 

Com a vinda da família real portuguesa ao Brasil, quando se institui a Casa da 

Suplicação do Brasil (equivalente ao atual Supremo Tribunal Federal), por Alvará, de 10 de 

maio de 1808, passa o cargo a ser denominado “Procurador dos Feitos da Coroa e Fazenda” 

(SOUZA, 2015).9 

No Brasil independente de Portugal, pela Lei de 4 de outubro de 1831, na qual se 

organiza o Tesouro Público Nacional e as Tesourarias Provinciais, são criados cargos de 

“Procurador Fiscal para o Tesouro e para as Tesourarias das respectivas Provinciais”, atuais 

estados federados10, criou, em cada uma das Relações (Tribunais) do país, o Solicitador dos 

Feitos da Coroa, Soberania e Fazenda Nacional, sendo concedido tratamento de “excelência” 

pelo Decreto nº 85, de 18 de julho de 184111(SOUZA, 2015). 

No início do reinado de D. Pedro II, mediante a Lei nº 242, de 29 de novembro de 

1841, são nomeados “Procuradores da Fazenda Nacional” para oficiar nos Juízos privativos dos 

Feitos da Fazenda. O Decreto nº 736, de 20 de novembro de 185012, reforma o Tesouro Público 

organizando a estrutura administrativa fazendária, com o cargo de “Procurador Fiscal do 

Tesouro” nomeado diretamente pelo Imperador. Por meio do Decreto nº 9.893, de 07 de março 

de 188813, é editado regulamento organizando o serviço incumbido aos Procuradores dos Feitos 

da Fazenda Nacional. (Souza, 2015, p.49, 51 e 56).  

No início do Brasil republicano, em 17 de janeiro de 1893, por meio do Decreto nº 

1.22014, são designados “Procuradores da Fazenda Pública Federal”, foram atribuídas as 

 
9 Alvará, de 10 de maio de 1808, está disponível no site do Planalto em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Atos/alv/1808/alv-10-5-1808.html . Acesso em 04 de agosto de 2020. 

10 Mais informações disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-37582-4-outubro-1831-
564543-publicacaooriginal-88471-pl.html . Acesso em 04 de agosto de 2020.  

O Decreto de 19 de dezembro de 1833 está disponível em 
https://www.camara.leg.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/Legimp-17/Legimp-17_13.pdf . Acesso em: 04 de 
agosto de 2020. 

11 Decreto disponível em: http://legis.senado.leg.br/norma/385738/publicacao/15742264 . Acesso em: 04 de agosto de 2020. 

12 Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-736-20-novembro-1850-560158-
publicacaooriginal-82782-
pe.html#:~:text=Reforma%20o%20Thesouro%20Publico%20Nacional,por%20bem%20Ordenar%20o%20seguinte.&text=Ar
t . Acesso em: 05 de agosto de 2020. 

13 Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-9886-7-marco-1888-542304-
publicacaooriginal-50566-pe.html . Acesso em: 05 de agosto de 2020. 

14 Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1220-17-janeiro-1893-523033-
publicacaooriginal-1-pe.html . Acesso em: 05 de agosto de 2020. 
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funções de promover a cobrança da Dívida Ativa e de intervenção em todas a ações em que 

fossem interessadas a Fazenda Pública Federal como ré, assistente ou opoente (SOUZA, 2015).  

Ainda no período conhecido como República Velha ou Primeira República, com o Decreto nº 

7.751, de 23 de dezembro de 190915, por meio do qual foram regulamentadas as atividades do 

Ministério da Fazenda, verifica-se, pela leitura do seu artigo 38, que a então Procuradoria-Geral 

da Fazenda Pública passa a ter funções consultivas e extrajudiciais, em virtude da assunção pela 

Procuradoria da República da representação judicial da União (SOUZA, 2015). 

A designação atual da instituição como Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN) surge com a Lei nº 2.642, de 09 de novembro de 195516, na prática, a sua primeira lei 

orgânica (SOUZA, 2015).  O Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967, estabeleceu a 

segunda lei orgânica da PGFN, praticamente com o mesmo teor. 17 

O grande marco legislativo para a PGFN, posteriormente a sua Lei Orgânica, adveio 

com a Constituição de 1988 (CF/88), a qual retirou do Ministério Público a função de advocacia 

federal, criando a Advocacia-Geral da União (AGU), no artigo 131, caput e, em seu § 3º, 

atribuiu à PGFN legitimidade para representar os interesses da União judicialmente18. 

Com a edição da Lei nº 7.711 de 22 de dezembro de 1988, foi assegurado o destaque 

de recursos do Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de 

Fiscalização (FUNDAF) a uma subconta própria para o atendimento a PGFN.19 Por meio da 

Lei nº 8.884, de 20 de janeiro de 1994, a PGFN passou a ser responsável pela inscrição em 

Dívida Ativa e realizar a cobrança de créditos em favor do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGT.20 A Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, que dispõe sobre a Administração 

Tributária Federal, dedica o Capítulo I, à Secretaria da Receita Federal do Brasil e, o Capítulo 

II, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ambos órgãos integrantes da Administração 

Tributária Federal21.  

 
15 Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-7751-23-dezembro-1909-523297-norma-
pe.html . Acesso em: 05 de agosto de 2020. 

16 Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1950-1959/lei-2642-9-novembro-1955-361196-
publicacaooriginal-1-pl.html . Acesso em: 05 de agosto de 2020. 

17 Disponíveis no site do Planalto, em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/del0147.htm . Acesso em 05 de 
agosto de 2020. 

18 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm . Acesso em: 10 de outubro 
de 2020. 

19 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7711.htm . Acesso em: 10 de outubro de 2020. 

20 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8884.htm . Acesso em: 10 de outubro de 2020. 
21 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11457.htm . Acesso em: 10 de outubro de 
2020. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
 
TÍTULO: A CONSTRUÇÃO INSTITUCIONAL E O PAPEL DA PGFN NA 
PERCEPÇÃO DOS SEUS PROCURADORES-GERAIS 
 
 
 
Elaboração da dissertação do Curso de Mestrado Profissional em Administração Pública – 
EBAPE/FGV – RJ 
 
 
1) Fale de sua trajetória profissional, analisando as competências que foram importantes para 

chegar ao cargo de Procurador-Geral. 

 

2) No período que você esteve à frente da PGFN, quais as principais transformações do Órgão? 

 

3) Na sua visão, quais as três principais características que definem a PGFN? 

 

4) A PFGN é um órgão eminentemente jurídico, na sua opinião, qual a importância da 

capacitação profissional em gestão para a transformação do órgão? 

 

5) Considerando as atribuições da PGFN, durante sua gestão, destaque uma atuação de grande 

relevância, impacto ou importância para o Brasil e por quê? 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO E PARTICIPAÇÃO EM 
PESQUISA 

Prezado(a) participante, 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa/estudo intitulada “A Construção 
Institucional e o Papel da PGFN na percepção dos seus procuradores-gerais”. Este estudo 
tem por objetivo compreender a construção institucional e o papel da PGFN na percepção dos 
procuradores-gerais, o que permitirá trazer um resgate da memória institucional. 

O estudo está sendo realizado pela aluna do Mestrado Profissional em Administração 
Pública da Fundação Getúlio Vargas, IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI, e por seu 
orientador, Prof Dr. FRANCISCO GAETANI. 

Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir de 
participar e retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de consentimento não 
acarretará prejuízo. 

Se aceitar este convite, você participará de uma entrevista com a mestranda, que poderá 
ocorrer presencialmente na PGFN ou por meio de videoconferência. O diálogo será gravado 
em áudio e/ou vídeo e depois transcrito. O conteúdo da entrevista e o seu nome será divulgado 
para uso exclusivo desta pesquisa. 

Sua participação é muito importante, pois espera-se que os resultados do estudo venham 
a aprimorar a compreensão da construção institucional e o papel da PGFN, e seja base para 
outras ações futuras. A participação na pesquisa implicará apenas o tempo dispendido para 
participar da entrevista, apresentando, portanto, riscos mínimos ao participante. 

Você receberá uma cópia deste termo onde constam os dados de contato dos 
pesquisadores, para que possa tirar dúvidas sobre a pesquisa a qualquer momento. 

Contatos dos pesquisadores: 

Iêda Aparecida De Moura Cagni (ieda@cagni.com.br) – orientada – (61) 9986-2413 

Prof Dr Francisco Gaetani (francisco.gaetani@fgv.br) – orientador / FGV. 

 

Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Fundação 
Getulio Vargas – CCE/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 536, Botafogo, Rio de Janeiro, 
RJ, CEP 22250-900, telefone (21) 3799-6216. E-mail: etica.pesquisa@fgv.br. 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 
pesquisa, e que concordo em participar. 

Brasília/DF, ____ de _________________ de _____. 

Nome do participante: _____________________________________ 

Assinatura do(a) participante: _____________________________________ 

Nome da pesquisadora:     IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI 

Assinatura da pesquisadora: _____________________________________ 
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APÊNDICE D - PERFIL DOS PROCURADORES-GERAIS DA PGFN (1955 – 2020)  

 

NOME 
PERÍODO DE 

GESTÃO 

DATA DE 
INGRESSO 

NA 
CARREIRA 

DE PFN 

DATA DE 
NASCIMENTO 

IDADE DA 
DATA DE 
POSSE DE 

PGFN 

TEMPO ENTRE 
A POSSE DE PFN 

E A POSSE DE 
PGFN 

1. Pedro Teixeira Soares Junior 11/09/1954 a 30/01/1956  05/11/1903 51  

2. Pedrylvio Francisco 
Guimarães Ferreira 

30/01/1956 a 22/02/1956     

3. Francisco de Sá Filho 22/02/1956 a 09/07/1958     

4. Manoel Martins dos Reis 09/07/1958 a 20/02/1961 01/01/1957   2 

5. Edmilson Moreira Arraes 20/02/1961 a 04/02/1963 02/07/1968   -7 

6. Marcos Botelho 04/02/1963 a 13/05/1963     

7. José Cavalcanti Neves 18/07/1963 a 13/10/1965 19/04/1956 03/07/1921 42 7 

8. Edmilson Moreira Arraes 13/10/1965 a 30/03/1967 02/07/1968   -3 

9. Jaime Alípio de Barros 30/03/1967 a 15/03/1974     

10. Moacyr Lisboa Lopes 22/03/1974 a 07/05/1975 01/01/1957   17 

11. Francisco Neves Dornelles 07/05/1975 a 14/03/1979 20/06/1961   14 

12. Cid Heráclito de Queiroz 15/03/1979 a 15/05/1991 01/07/1953 12/10/1933 45 26 

13. Tércio Sampaio Ferraz Júnior 15/05/1991 a 01/03/1993  02/07/1941 50  

14. Edgard Lincon de Proença 
Rosa 

01/03/1993 a 31/12/1994 01/06/1993 04/07/1943 50 0 

15. Luiz Carlos Sturzenegger 03/01/1995 a 01/03/1999  22/03/1950 45  

16. Almir Martins Bastos 04/03/1999 a 01/01/2003  26/04/1943 56  

17. Daniel Rodrigues Alves 01/01/2003 a 14/03/2003  20/08/1942 60  

18. Manoel Felipe do Rego 
Brandão 

17/03/2003 a 25/05/2006 09/08/1993 15/03/1962 41 10 

19. Luiz Inácio Lucena Adams 25/05/2006 a 23/10/2009 01/06/1993 02/03/1965 41 13 

20. Adriana Queiroz de Carvalho 11/11/2009 a 11/08/2015 30/08/1993 02/05/1966 44 16 

21. Paulo Roberto Riscado Júnior 11/08/2015 a 22/12/2015 31/07/2000 01/08/1976 39 15 

22. Fabricio da Soller 22/12/2015 a 31/12/2018 15/05/1998 09/04/1974 42 18 

23. José Levi Mello do Amaral 
Júnior 

01/01/2019 a 30/04/2020 31/07/2000 22/06/1976 43 18 

24. Ricardo Soriano de Alencar 27/05/2020 24/11/2000 26/05/1974 46 20 
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APÊNDICE E - PERFIL DO CARGO DE PROCURADOR-GERAL (1988 -2020) 

 

NOME 

E PERIODO DE GESTÃO 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA  

E PERIODO DE GESTÃO 

MINISTRO FAZENDA/ECONOMIA 

E PERIODO DE GESTÃO 

ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

E PERIODO DE GESTÃO AGU 

Cid Heráclito de Queiroz 
15/03/1979 a 15/05/1991 

João Figueiredo  
15/03/1979 a 15/03/1985 
 
José Sarney  
15/03/1985 a 15/03/1990 
 
Fernando Collor  
15/03/1990 a 29/12/1992 

Karlos Heinz Rischbieter 
15/03/1979 a 17/01/1980 
 
Ernane Gouveas   
18/01/1980 a 14/03/1985 
 
Francisco Dornelles 
15/03/1985 a 26/08/1985 
 
Dilson Funaro 
15/08/1985 a 29/04/1987  
 
Maílson da Nobrega  
29/04/1987 a 15/03/1990  
 
Zélia Maria Cardoso de Melo 15/03/1990 a 
10/05/1991  

  

Tércio Sampaio Ferraz Júnior 
15/05/1991 a 01/03/1993 

Itamar Franco 
29/12/1992 a 01/01/1995 

Marcílio Marques Moreira 
10/05/1991 a 02/10/1992  
 
Gustavo Krause Gonçalves Sobrinho 
02/10/1992 a 16/12/1992 
 
Paulo Roberto Haddad 
16/12/1992 a 01/03/1993 

  

Edgard Lincon de Proença Rosa 
01/03/1993 a 31/12/1994 

Itamar Franco 
29/12/1992 a 01/01/1995 

Eliseu Resende 
01/03/1993 a 19/05/1993 
 
Fernando Henrique Cardoso 
19/05/1993 a 30/03/1994  
 
Rubens Ricúpero 
30/03/1994 a 06/09/1994 
 
Ciro Gomes 
06/09/1994 a 31/12/1994 

José de Castro Ferreira 
12/03/1993 a 03/05/1993 
 
Alexandre de Paula Dupeyrat Martins 
03/05/1993 a 30/06/1993 
 
Tarcísio Carlos de Almeida Cunha 
30/06/1993 a 05/07/1993 
 
Geraldo Magela da Cruz Quintão 
05/07/1993 a 24/01/2000 

Luiz Carlos Sturzenegger 
03/01/1995 a 01/03/1999 

Fernando Henrique Cardoso 
01/01/1995 a 01/01/2003 

Pedro Sampaio Malan 
01/01/1995 a 31/12/2002  

Geraldo Magela da Cruz Quintão 
05/07/1993 a 24/01/2000 

Almir Martins Bastos 
04/03/1999 a 01/01/2003 

Fernando Henrique Cardoso 
01/01/1995 a 01/01/2003 

Pedro Sampaio Malan 
01/01/1995 a 31/12/2002 

Geraldo Magela da Cruz Quintão 
05/07/1993 a 24/01/2000 
 
Walter do Carmo Barletta  
24/01/2000 a 31/01/2000 
 
Gilmar Mendes  
31/01/2000 a 20/06/2002  
 
José Bonifácio Borges de Andrada 
20/06/2002 a 01/01/2003  

Daniel Rodrigues Alves 
01/01/2003 a 14/03/2003 

Luiz Inácio Lula da Silva 01/01/2003 
a 01/01/2011 

Antonio Palocci Filho 
01/01/2003 a 27/03/2006  

Álvaro Augusto Ribeiro Costa 
01/01/2003 a 11/03/2007  

Manoel Felipe do Rego Brandão 
17/03/2003 a 25/05/2006 

Luiz Inácio Lula da Silva 01/01/2003 
a 01/01/2011 

Antonio Palocci Filho 
01/01/2003 a 27/03/2006 
 
Guido Mantega  
27/03/2006 a 31/12/2014  

Álvaro Augusto Ribeiro Costa 
01/01/2003 a 11/03/2007  

Luiz Inácio Lucena Adams  
25/05/2006 a 23/10/2009 

Luiz Inácio Lula da Silva 01/01/2003 
a 01/01/2011 

Guido Mantega  
27/03/2006 a 31/12/2014 

Álvaro Augusto Ribeiro Costa 
01/01/2003 a 11/03/2007  
 
Dias Toffoli 
01/01/2007 a 23/10/2009 

Adriana Queiroz de Carvalho 
11/11/2009 a 11/08/2015 

Luiz Inácio Lula da Silva 01/01/2003 
a 01/01/2011 
 
Dilma Rousseff 
01/01/2011 a 31/08/2016 

Guido Mantega  
27/03/2006 a 31/12/2014 
 
Joaquim Levy 
01/01/2015 a 21/12/2015 

Luiz Inácio Adams 
23/10/2009 a 03/03/2016 –   

Paulo Roberto Riscado Júnior 
11/08/2015 a 22/12/2015 

Dilma Rousseff 
01/01/2011 a 31/08/2016 

Joaquim Levy 
01/01/2015 a 21/12/2015 

Luiz Inácio Adams 
23/10/2009 a 03/03/2016  

Fabricio da Soller 
22/12/2015 a 31/12/2018 

Dilma Rousseff 
01/01/2011 a 31/08/2016 
 
Michel Temer 
31/08/2016 a 01/01/2019 

Nelson Henrique Barbosa Filho 
21/12/2015 a 12/05/2016  
 
Henrique de Campos Meirelles 
12/05/2016 a 06/04/2018 
 
Eduardo Refinetti Guardia 
10/04/2018 a 31/12/2018  

Luiz Inácio Adams 
23/10/2009 a 03/03/2016  
 
José Eduardo Cardoso  
03/03/2016 a 12/05/2016  
 
Fábio Medina Osório  
12/05/2016 a 09/09/2016  
 
Grace Mendonça 
09/09/2016 a 01/01/2019 – 

José Levi Mello do Amaral Júnior 
01/01/2019 a 30/0 4/2020 

Jair Bolsonaro  
01/01/2019 a atual 

Paulo Guedes  
01/01/2019 a atual  

André Mendonça 
01/01/2020 a 28/04/2020  

Ricardo Soriano de Alencar  
27/05/2020 a atual 

Jair Bolsonaro  
01/01/2019 a atual 

Paulo Guedes  
01/01/2019 a atual 

José Levi Mello do Amaral Júnior 
29/04/2020 a atual 
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ANEXO A – FOTOS DOS PROCURADORES GERAIS (1955 – 2020) 

 


