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RESUMO
Objetivo: procura-se neste trabalho analisar o impacto das iniciativas decorrentes dos
Ciclos de Planejamento Estratégico na atuação da instituição.
Metodologia: foi realizado um estudo utilizando-se o método de rastreamento de
processo (process tracing), a fim de analisar a relação de causalidade entre as ações de
planejamento estratégico e os resultados apresentados pela instituição. O planejamento
estratégico constitui a variável independente. A variável dependente consiste na
arrecadação auferida pela PGFN. As variáveis concorrentes são a variação anual do PIB
e os parcelamentos especiais implementados durante o período de estudo.
Resultados: são muito fortes os indícios no sentido de que os parcelamentos especiais
são determinantes na arrecadação auferida da PGFN. Em relação aos Ciclos de
Planejamento Estratégico, há indicativos que este fator propicia condições capazes de
influenciar positivamente nos resultados da instituição. Contudo, em menor intensidade
que os parcelamentos especiais. Quanto à influência da variação do PIB, percebeu-se que
esta variável exerce um efeito menos impactante que as demais.
Limitações: cumpre observar o curto período desde a implementação dos Ciclos de
Planejamento Estratégico. Desde o ano de início, em 2012, até o termo final do estudo
em 2020, inclusive, há apenas nove anos a serem considerados.
Contribuições práticas: através da avaliação das ações de planejamento estratégico,
busca-se contribuir para o processo de transformação da PGFN no intuito de adequá-la
ao contexto social, político e econômico que se apresenta.
Contribuições sociais: o estudo objetiva analisar as medidas adotadas pela instituição a
fim de torná-la mais efetiva socialmente, otimizando a geração de valor público. Desta
forma, o foco ao longo de todo trabalho sãos os resultados entregues pela PGFN à
sociedade.
Originalidade: o trabalho utiliza o método de rastreamento de processo (process
tracing), bem como a análise dos dados de arrecadação, a fim de investigar a relação de
causalidade entre as ações de planejamento estratégico e os resultados apresentados pela
instituição. Trata-se de uma perspectiva diferente para a análise do impacto dessas
iniciativas no desempenho da organização.
Palavras-chave:

efetividade

social,

valor

parcelamentos especiais, PIB, process tracing.
Categoria do Artigo: dissertação de mestrado.

público,

planejamento

estratégico,

ABSTRACT
Purpose: this study aims to analyze the impact of the initiatives resulting from the
Strategic Planning Cycles on the institution's performance.
Methodology: a study was carried out using the process tracing method, in order to
analyze the causal relationship between the strategic planning actions and the results
presented by the institution. Strategic planning constitutes the independent variable. The
dependent variable consists of the tax revenues obtained by the PGFN. Competing
variables are the annual GDP variation and the special installments implemented during
the study period.
Findings: there are very strong indications that the special installments are decisive in
the tax revenues promoted buy PGFN. Regarding the Strategic Planning Cycles, there are
indications that this factor provides conditions capable of positively influencing the
institution's results. However, evidence of this influence is not as relevant as those
identified in relation to special installments. As for the influence of GDP variation, it was
noticed that this variable has a less impactful effect than the other variables.
Limitations: the short period since the implementation of Strategic Planning Cycles
should be noted. From the beginning, in 2012, until the end of the study in 2020, inclusive,
there are only nine years to be considered.
Practical implications: through the evaluation of strategic planning actions, the aim is
to contribute to the process of transforming the PGFN in order to adapt it to the social,
political and economic context.
Social implications: the study aims to analyze the measures adopted by the institution in
order to make it more socially effective, optimizing the generation of public value. Thus,
the focus throughout the entire work is on the results delivered by PGFN to society.
Originality: the work uses the process tracing method, as well the analysis of collected
revenues data, in order to investigate the causal relationship between the strategic
planning actions and the results presented by the institution. It is a different perspective
for analyzing the impact of these initiatives on the organization's performance.
Keywords: social effectiveness, public value, strategic planning, special installments,
GDP, process tracing
Article Category: master's thesis
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1. Introdução

1.1 A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) consiste em um órgão de
direção superior da Advocacia-Geral da União (AGU), possuindo atribuição de
representar a 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 Economia (BRASIL, 1993).

A instituição atua na cobrança judicial e extrajudicial de créditos tributários e não
tributários inscritos em Dívida Ativa da União. Além disso, exerce a defesa da União em
matéria fiscal, bem como presta consultoria ao Ministério da Economia.

Desta forma, a PGFN administra a dívida ativa da União, exercendo a cobrança
dos débitos que foram constituídos pelos diversos órgãos da União, especialmente pela
Receita Federal do Brasil.

Inicialmente, os órgãos responsáveis pela constituição dos créditos promovem
cobrança na esfera administrativa. Com o não pagamento, estes créditos são enviados
para inscrição em dívida ativa e cobrança administrativa e judicial pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional.

O órgão vem adotando ao longo dos últimos anos iniciativas para se tornar mais
eficiente. Busca-se a modernização da instituição a fim de que possa cumprir seu papel
de forma eficaz, promovendo a justiça fiscal e assegurando recursos à sociedade com
integridade e respeito ao cidadão. Neste propósito, estabeleceu no ano de 2011 um
planejamento estratégico através de ciclos quadrienais que se iniciaram em 2012
(BRASIL, 2021 b).
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Figura 1 - Ciclos de Planejamento Estratégico
Fonte: recuperado de https://sites.google.com/pgfn.gov.br/intranet/?authuser=1

Pretende-se investigar neste estudo as ações de planejamento estratégico
implementadas e a sua influência sobre o desempenho da organização.

1.2 Contexto social

É consabido que os recursos estatais são limitados e insuficientes para atender
todas as finalidades impostas ao Estado pela Constituição da República. O Poder Público
não pode gastar mais do que arrecada indefinidamente, visto que o descontrole do
endividamento público traz efeitos extremamente deletérios para economia tais como a
inflação, que penaliza, sobretudo, as camadas mais pobres da população (SILVESTRE,
2019).

Já faz alguns anos que o país atravessa um período de severa redução de despesas
no setor público (MÁXIMO, 2019). Note-se que desde 2018 o ingresso de servidores
públicos na administração pública federal sem sendo reduzido significativamente
(BRASIL, 2021).
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Figura 2 – Ingresso de servidores na administração pública federal
Fonte:

recuperado

de

http://painel.pep.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?

document=painelpep.qvw&lang=en-US&host =Local&anonymous=true

Figura 3 – Aposentadorias na administração pública federal
Fonte:

recuperado

de

http://painel.pep.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?

document=painelpep.qvw&lang=en-US&host=Local&anonymous=true

Destaque-se ainda o acentuado número de aposentadorias ocorrido em 2019,
superando em mais de 100% as ocorrências de 2018, conforme a Figura 3. Fato este
possivelmente decorrente da tramitação e aprovação da reforma da previdência (BRASIL,
2019 f).

No caso específico da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conforme o
Relatório de Gestão do Exercício do ano de 2015: “a carência de servidores
administrativos para a estruturação adequada das ações administrativas impacta nos
trabalhos finalísticos do órgão” (BRASIL, 2016 d).

Essa contenção de gastos deve-se ao fato de o Brasil atravessar grave problema
fiscal. O déficit primário - resultado negativo nas contas do governo desconsiderando o
pagamento dos juros da dívida pública - somou R$ 120,3 bilhões em 2018. Sendo que
este foi o quinto ano consecutivo de resultado negativo (MÁXIMO, 2019).
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Nos termos de levantamento realizado pelo TCU, O deﬁcit primário em 2019
alcançou o montante de R$ 88,9 bilhões, enquanto o resultado nominal
apresentou deﬁcit de R$ 399 bilhões. Sendo que déficit primário consiste no aumento da
dívida líquida, enquanto o resultado nominal indica a diferença entre receitas e despesas
no exercício (TCU, 2020 d).

Figura 4 – Déficit fiscal da União
Fonte: Recuperado de https://sites.tcu.gov.br/fatos-fiscais/deficit_fiscal.htm

Somando-se a esta crise fiscal enfrentada pelo país, o mundo foi assolado pela já
destacada pandemia global cujos efeitos sobre a economia mundial estão sendo
catastróficos (BRASIL, 2020 a).

Evidentemente, este progressivo contingenciamento dos gastos públicos implica
limitações de recursos humanos e materiais para prestação dos serviços públicos. Nada
obstante esta escassez de recursos, as demandas por atuação estatal permanecem
inalteradas, ou mesmo vem sendo ampliadas, em face da profunda desigualdade social
historicamente existente no Brasil (CAMPELLO et al, 2018).
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Conforme o coeficiente de Gini, instrumento utilizado para medir o grau de
concentração de renda, o Brasil é um país extremamente desigual, mesmo se comparado
aos demais países da américa latina. (BANCO MUNDIAL, 2019).

Figura 5 – Coeficiente de Gini
Fonte: Recuperado de https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.GINI?end=2019&start
=2019&type=shaded&view=map&year=2019

Neste contexto, as instituições públicas enfrentam uma realidade bastante
desafiadora na busca pela otimização de seu desempenho com o objetivo de promover
transformações positivas na sociedade.

Essa situação de escassez de recursos e carência social foi severamente agravada
com a pandemia da COVID - 19. Apesar do desequilíbrio das contas públicas, tornou-se
necessário o pagamento do benefício alcunhado de “Auxílio Emergencial” (BRASIL,
2020 b), a fim de assistir a parcela mais vulnerável da população, sempre mais exposta às
vicissitudes da economia.

Portanto, a situação que se apresenta é a seguinte: por um lado, há um
contingenciamento cada vez maior de recursos materiais e humanos, por outro, existe
uma crescente necessidade de otimização da efetividade social na prestação dos serviços
públicos pelo Estado e seus agentes.
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1.3 Objetivos

Em face do cenário anteriormente exposto, cumpre às organizações públicas a
missão de implementar mecanismos que possibilitem aprimorar o seu desempenho,
justificando sua razão de existir e o emprego dos recursos públicos que lhes são
destinados.

Neste sentido, através das ações de planejamento estratégico a PGFN busca
tornar-se uma instituição mais efetiva, otimizar seu desempenho e gerar mais valor para
a sociedade.

Pretende-se neste estudo avaliar a influência destas medidas nos resultados
apresentados pela instituição. O desempenho institucional foi analisado observando-se a
arrecadação auferida a partir da atuação da PGFN ao longo dos anos.

Com esta finalidade, foram perseguidos os seguintes objetivos:

a) A partir de pesquisa bibliográfica realizar um estudo sobre a efetividade social,
geração de valor no serviço público e planejamento estratégico;

b) Estudar o fenômeno de modernização da instituição, a partir da análise das
principais iniciativas adotadas pela PGFN através de seus Ciclos de Planejamento
Estratégico, implementados a partir de 2012;

c) Apurar o desempenho da instituição no período compreendido entre 2000 e
2020, através do levantamento dos valores arrecadados;

d) Observar o histórico de crescimento do PIB, a fim de utilizá-lo como variável
de controle, visto influenciar diretamente no potencial de arrecadação da instituição (IFI,
2017);

e) Observar a disponibilização de parcelamentos especiais, visto que impactam
significativamente na arrecadação (FABER; SILVA, 2016) e não fazem parte do
planejamento estratégico da instituição (BRASIL, 2021 b);
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e) Analisar a eventual existência de relação de causalidade entre a implementação
das iniciativas do planejamento estratégico da PGFN e o desempenho da arrecadação
obtida pelo órgão.

Acredita-se que o presente trabalho possa colaborar na reflexão sobre o tema, por
parte dos gestores e demais integrantes da instituição. O propósito é que o estudo ajude
na análise da efetividade das iniciativas adotadas pela organização em seu processo de
transformação.

Pretende-se ainda que o diagnóstico obtido esteja disponível para apreciação das
esferas superiores da administração pública, a fim de colaborar no aprimoramento da
gestão estratégica, na busca por soluções cooperativas e construtivas no contínuo
processo de modernização do serviço público.

1.4 Relevância

A necessidade de mudança e adaptação é uma realidade inescapável, visto que
vivemos em um mundo em permanente transformação. As sociedades experimentam
constantemente os efeitos das alterações em diversos fatores capazes de influenciar seu
cotidiano, tais como, o cenário político-econômico nacional e internacional, o advento de
novas tecnologias e mesmo a ressignificação dos valores sociais, dentre outros (FONTES
FILHO, 2014).

Portanto, a questão não é estar preparado para lidar com os mais recentes desafios
impostos pelas vicissitudes do cotidiano, mas sim estar adaptado para atuar com a devida
celeridade em um mundo em constante transformação.

Em resposta a esta realidade que se impõe, a PGFN instituiu seus Ciclos de
Planejamento Estratégico, visando a se tornar uma organização mais efetiva para
sociedade neste cenário tão desafiador.
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Uma vez realizado este movimento da instituição no intuito de otimizar sua
efetividade, torna-se imprescindível avaliar os impactos dessa iniciativa em seu
desempenho.

Conforme já observado, o Brasil atravessa severa crise fiscal e social. Trata-se de
comportamento temerário dos entes públicos prosseguir indefinidamente gastando mais
do que arrecadam. Isto porque o endividamento público produz efeitos extremamente
nocivos para a sociedade, tais como a inflação. Sendo que esta afeta, sobretudo, as
camadas menos favorecidas da população, que não possuem meios de se proteger de seus
efeitos (MÁXIMO, 2019).

Por outro lado, há um consenso no sentido de que aumento de impostos não pode
ser visto como uma solução para o ajuste fiscal, em razão da já elevada carga tributária
existente no Brasil, somado ao longo período de estagnação da economia (BRANCO,
2019) e, consequentemente, elevados índices de desemprego (BRASIL, 2019 a).

Figura 6: Tributação x PIB
Fonte: recuperado de https://www.oecd.org/latin-america/data/taxation/
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Portanto, o corte de gastos com a redução de investimentos em recursos humanos
e materiais é uma questão que precisará ser equacionada pelas organizações públicas ao
longo dos próximos anos.

Além da questão da escassez dos recursos estatais, há uma exigência da sociedade
pela:
“elevação dos padrões de desempenho na prestação dos serviços públicos, pelo
estabelecimento de formas de cobrança da responsabilidade objetiva dos
administradores públicos – accountability -, com a redução da impunidade e
da corrupção. Para tanto, necessário a consolidação de uma burocracia
profissional, treinada e estável” (PIERANTI; MARTINS, 2006, p. 154).

Em outras palavras, os órgãos públicos são demandados a entregar mais resultados
à coletividade, ao tempo em que recebem menos investimos em recursos humanos e
materiais.

A sociedade passou a ser mais vigilante e cônscia de seus direitos, havendo um
significativo aumento da preocupação com a observância do princípio da eficiência, da
mensuração do custo-benefício no emprego dos recursos estatais (FLORES, 2016).

Busca-se com esta dissertação contribuir para a reflexão acerca processo de
transformação da PGFN no intuito de adequá-la ao contexto social, político e econômico
que se apresenta.

Isto porque, uma vez adotadas iniciativas pelo órgão para otimizar sua eficácia,
torna-se imprescindível a avaliação do impacto das medidas implementadas no
desempenho da instituição.

Desta forma, o presente trabalho se propõe a observar os efeitos das medidas de
planejamento estratégico adotadas na efetividade da atuação da instituição.

1.5 Delimitação da pesquisa

Pretende-se analisar o impacto das ações efetivadas a partir dos Ciclos de
Planejamento Estratégico da PGFN sobre o desempenho institucional.
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No presente trabalho foram estudadas as iniciativas adotadas pela instituição em
decorrência de seus Ciclos de Planejamento Estratégico implementados a partir de 2012.
Conforme explicitado nos atos normativos instituidores das ações estratégicas, a
instituição busca de aprimorar sua efetividade social, contribuindo para a transformação
social com a geração de valor público para a comunidade (YANG, 206).

Foi realizado ainda um acompanhamento no período de vinte anos, de 2001 a
2020, da arrecadação de créditos promovida em decorrência da atuação da organização.
Os resultados de arrecadação foram analisados conjuntamente com o desempenho da
economia, através da variação do PIB, visto tratar-se de fator determinante na arrecadação
tributária (IFI, 2017).

Ademais, foram observados os parcelamentos especiais ofertados durante o
período objeto deste estudo. A instituição destes programas de parcelamentos
extraordinários tem por objetivo a recuperação de dívidas já vencidas e não pagas,
buscando-se evitar o gasto de recursos em litigâncias administrativas e judiciais (FABER;
SILVA, 2016).

A importância do acompanhamento destes programas decorre do fato de não
integram os Ciclos de Planejamento Estratégico (BRASIL, 2021 b) e possuírem potencial
para impactar significativamente na arrecadação (PAES, 2014).

Portanto, o estudo está adstrito ao âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, e limita-se a um restrito período de apenas vinte anos.

A escolha do marco inicial para análise do desempenho institucional destina-se a
possibilitar o acompanhamento da arrecadação em período anterior à implantação dos
Ciclos de Planejamento Estratégico, ocorrida em 2012 (BRASIL, 2021 b). Neste
propósito, os resultados da PGFN foram acompanhados a partir do ano de 2001.

No intuito de estudar os efeitos das iniciativas adotadas sobre o desempenho da
instituição foi analisada a evolução da arrecadação dos períodos anterior e posterior à
implementação dos Ciclos de Planejamento Estratégico. Além disso, foram observadas
outras variáveis passíveis de influenciar a arrecadação promovida pela PGFN.
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Os dados de arrecadação foram obtidos através do sistema consulta formulada à
PGFN através do Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União (BRASIL,
2021), com fundamento na Lei de Acesso à Informação (BRASIL, 2011 a). Cumpre
observar, portanto, que não constam do presente trabalho dados sigilosos.

Para fins deste estudo não foram consideradas as perdas evitadas para União em
virtude da atuação da instituição, em razão da maior dificuldade em mensurar
objetivamente esses dados.

Pelo mesmo motivo, também não foi considerada neste estudo a atuação da
instituição em suas demais atividades, tais como o exame acerca da legalidade dos
contratos, acordos, ajustes e convênios de interesse do Ministério da Economia, inclusive
os referentes à dívida pública externa, bem como a promoção da respectiva rescisão por
via administrativa ou judicial (BRASIL, 1993).

Conforme será explicitado no decorrer desta dissertação, tendo em vista o curto
período de tempo observado, utilizou-se a técnica de rastreamento de processo
(MAHONEY, 2012) a fim de analisar a existência de causalidade na relação entre as
ações do Ciclo de Planejamento Estratégico da PGFN e a arrecadação promovida pela
instituição.

Procura-se constatar se é possível identificar uma relação de causa e efeito entre
as iniciativas implementadas pela PGFN em decorrência de sua gestão estratégica e os
resultados da arrecadação.

Em suma, o presente trabalho estudou as iniciativas de planejamento estratégico
implementadas entre os anos de 2012 e 2020 no âmbito da PGFN. Além disso,
acompanhou a evolução da arrecadação promovida pelo órgão, a variação do PIB e os
parcelamentos especiais ofertados no período entre 2001 e 2020.
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2. Referencial Teórico

Bresser Pereira (1996) ressalta que o tamanho da burocracia estatal é cíclico.
Sendo que em todo o mundo o aparato estatal aumentou de tamanho de forma
significativa entre as décadas de 1930 e 1970.

Após período de grande prosperidade década de 1920, os Estados Unidos e demais
países capitalistas do ocidente foram acometidos de uma crise econômica sem
precedentes, iniciada com o crash da bolsa de Nova Iorque, no final de 1929
(SANT´ANNA, 2014).

A grande depressão que acometeu as democracias ocidentais

demonstrou a necessidade de um estado devidamente estruturado para atuar nestes
momentos de grave crise social.

No final da década de 1930 o mundo foi lançado em nova guerra mundial que
devastou a Europa, tornando-se necessário mais uma vez forte presença estatal para
proteção social dos cidadãos e investimentos para recuperação da economia (GOMES,
2006).

O Estado de bem-estar social que se fez presente para atenuar os efeitos dessas
graves crises sociais deu azo à crítica neoliberal acerca de seu tamanho excessivo e
ineficiência (BRANCO, 2018). Destarte, a partir dos 1980 a tendência foram reformas
direcionadas à desestatização, à diminuição do tamanho do Estado.

Atualmente, o Brasil encontra-se em um momento de redução estatal (BRANCO,
2018), tendo o governo atual apresentado ao Congresso Nacional proposta de reforma
administrativa objetivando reduzir as despesas com o serviço público (BRASIL, 2020 g).

Nada obstante a relevância desta perspectiva econômica, não se pode olvidar que
o estado não é um fim em si mesmo, sendo a razão de sua existência o atendimento das
necessidades essenciais do cidadão e da sociedade. Portanto, a eficiência na
administração pública deve estar sempre adstrita ao conceito de efetividade social, à
geração de valor público (YANG, 2016), através de ações que visem ao atendimento das
demandas sociais.
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O Valor público é medido conforme a obtenção dos resultados almejados,
considerando-se os custos econômicos, políticos e sociais. Esses resultados relacionamse à qualidade da vida individual e coletiva para os cidadãos. Portanto, o conceito de
efetividade social na prestação de serviços públicos relaciona-se diretamente com a
geração de valor para a comunidade (YANG, 2016).

Tradicionalmente, a administração pública baseava-se no conceito de hierarquia e
no cumprimento de normas e regras, não se permitindo influências externas. O objetivo
imposto aos servidores públicos era o cumprimento das orientações superiores e
procedimentos estabelecidos (SILVESTRE, 2019).

Em razão da ineficiência do modelo hierárquico, bem como da necessidade de
reduzir os gastos públicos, entre o final da década de 1970 e início da década de 1980,
surgiu o modelo conhecido como Nova Gestão Pública (SILVESTRE, 2019).

Com este novo modelo de gestão, a administração pública passou a direcionar
maior atenção para o conceito de eficiência. Passou a haver maior preocupação com o
binômio custo-benefício, com a avaliação de desempenho e com critérios para a
mensuração dos resultados.

O setor público passou a buscar inspiração nos estilos de gestão praticados pelas
organizações privadas. Ademais, a partir dos conceitos advindos desta nova filosofia de
gestão, adquiriu-se um maior cuidado com a disciplina na utilização dos recursos públicos
(SILVESTRE, 2019).

Inicialmente, a Nova Gestão Pública foi acolhida como uma panaceia para
incrementar a eficiência na prestação dos serviços públicos (SILVESTRE, 2019).
Entretanto, não se mostrou capaz de atender com a necessária efetividade as demandas
sociais.

Recentemente, a pandemia do COVID-19 evidenciou que em um país com
profunda desigualdade social e histórico de ineficiência estatal como o Brasil, existe a
necessidade de repensar o papel do Estado.
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A situação de vulnerabilidade das parcelas mais pobres da população demonstrou
a pertinência das advertências existentes quanto à adoção acrítica em modelos privados
de gestão. Contudo, essa reflexão não se deve limitar a questão do tamanho do Estado,
mas sim quanto à sua forma de atuação.

O serviço público, para otimizar seu impacto social, precisa se aproximar dos
movimentos sociais e construir parcerias com a sociedade civil organizada, conhecedora
das demandas específicas dos setores onde atuam e, consequentemente, detentoras de
maior legitimidade perante a população (ABERRS; VON BÜLOW, 2020).

Quanto à aplicação acrítica ao serviço público do modelo hierarquizado de gestão
do setor privado, imprescindível a citação de Denhardt (2012, p. xiv).
“A tradição da administração pública contém elementos de reforma
organizacional que são importantes para todas as nossas instituições. Se
quisermos que a democracia sobreviva em nossa sociedade, ela não deve ser
atropelada pelas falsas promessas de uma hierarquia e de um governo
autoritários. Resultados democráticos exigem processos democráticos”.

Portanto, o estudo e a promoção de transformações no comportamento das
organizações deve sempre levar em conta não apenas os funcionários individualmente
considerados, mas também os ambientes interno e externo da instituição
(CHIAVENATO, 2014), consistindo este último no contexto social, político e
econômico.

A partir da percepção das limitações da Nova Gestão Pública a fim de enfrentar
satisfatoriamente os desafios da atuação das organizações estatais, desenvolveu-se o
conceito de Nova Governança Pública. Sendo que um dos aspectos mais relevantes desta
nova filosofia de gestão da coisa pública consiste na preocupação com a efetividade da
prestação do serviço, com sua utilidade para os destinatários, os cidadãos (SILVESTRE,
2019).

O servidor público não deve ser visto apenas como um prestador de serviço a
consumidores, como ocorre nas relações privadas. Os agentes públicos precisam ter a
consciência de que as funções que exercem constituem uma forma de extensão da
cidadania (DENHARDT, 2012).
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Os agentes estatais precisam ser sensíveis às demandas sociais, pois o exercício
da função pública não se resume ao cumprimento de metas e produtividade, trata-se de
uma questão de moralidade e responsabilidade social. Por outro lado, o servidor não
precisa ser visto como custo a ser combatido, mas como aliado a ser conquistado
(AKJTOUF, 2001).

No entanto, o fato é que existe uma visão bastante negativa sobre o serviço público
no Brasil. Ele é considerado caro e ineficiente, sendo os servidores públicos considerados
por parte da sociedade uma casta privilegiada (RIBERIRO; MANCEBO, 2013).

Os serviços prestados pelo setor público costumam ser considerados pela
população como sendo de baixa qualidade. O Estado, por sua vez, costuma ser avaliado
como um péssimo gestor (FLORES, 2016).

Entretanto, esta visão depreciativa acerca da administração pública não é uma
exclusividade brasileira. Conforme assertiva de origem incerta, habitualmente atribuída
ao economista Milton Friedman (QUOTEINVESTIGATOR, 2014):
“If you put the federal government in charge of the Sahara Desert,
in five years there’d be a shortage of sand.”
Todavia, cremos que no Brasil o caso seja especialmente problemático. Os
funcionários públicos são vistos como extremamente bem remunerados e pouco
produtivos se comparados com os trabalhadores da iniciativa privada (BRANCO, 2018).

Neste ponto, cumpre ressaltar que nada obstante as efetivas deficiências existentes
na prestação de serviços pelas organizações públicas, este discurso depreciativo possui
raízes que merecem uma maior reflexão. Isto porque, conforme observado, a história
demonstra que um Estado forme e atuante se faz necessário para fins de proteção social
(GOMES, 2006).

A partir do final do século XX, início do século XXI, o mundo vem
experimentando profundas transformações no mercado de trabalho, em face da crise
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estrutural enfrentada pelo sistema capitalista. O relacionamento entre capital e trabalho
tem mudado, abandonando-se a rigidez do fordismo na direção de processos de trabalho
mais flexíveis (RIBERIRO; MANCEBO, 2013).

As empresas dispersam seus processos de produção em diferentes unidades,
terceirizam atividades, ou seja, trabalham com uma estrutura mínima, com um número de
trabalhadores limitado ao estritamente necessário. Desta forma, as empresas buscam a
contratação de força de trabalho flexível, que possa ser contratada e dispensada sem
custos, conforme suas necessidades (RIBERIRO; MANCEBO, 2013).

Essa nova realidade do mercado de trabalho difere do vínculo estatutário existente
no serviço público brasileiro, em que há estabilidade para os cargos efetivos, providos
através de concurso. Portanto, a precarização das relações de trabalho na iniciativa
privada acentuou o contraste existente com os vínculos laborais do setor público,
constituindo grande fator de atrito entre os setores público e privado.

Desta forma, percebe-se no atual contexto socioeconômico uma forte pressão por
parte da sociedade pelo enxugamento da máquina pública, pela privatização e
terceirização dos serviços prestados pelo Estado (RIBERIRO; MANCEBO, 2013).

Em que pese a necessidade corrigir as mazelas e incrementar a efetividade na
prestação dos serviços públicos, há de se ter a devida cautela com a atribuição de
estereótipos pejorativos, atitudes de desprezo, descrédito e desvalorização direcionadas
aos servidores públicos. Isto porque, em momentos de crise (SANT´ANNA, 2014), a
existência de um aparato estatal funcional possui papel fundamental para a recuperação
da economia e promoção de assistência social (GOMES, 2006).

Conforme os princípios advindos com o conceito da Nova Governança Pública
(SILVESTRE, 2019), o objetivo do serviço público deve ser melhorar a qualidade de vida
do cidadão, produzir efeitos positivos para a sociedade a partir da geração de valor público
(YANG, 2016).

Em regimes democráticos a responsabilidade superior pela orientação da atuação
das organizações públicas pertence à classe política, alçada ao poder através do voto
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popular. Os ocupantes de cargos eletivos são cobrados pela sociedade em razão da
qualidade dos serviços prestados pelos órgãos públicos (DESMIDT; MEYFROODT,
2020).
A análise daquilo que consiste um bom desempenho em uma organização pública
deve diferir dos critérios empregados para a avaliação das organizações privadas.
Enquanto as empresas procuram precipuamente potencializar ao máximo sua eficiência,
obtendo o maior retorno com o mínimo de recursos investidos, as organizações públicas,
em virtude de sua natureza, devem se preocupar com outros aspectos (ANDERSEN et al,
2016).

A prestação de serviços públicos não deve prescindir do conceito de efetividade
social, visto ser o atendimento das demandas sociais a própria razão de existir do Estado.
Nas democracias representativas, temos a classe política eleita pelo voto popular
indicando os objetivos e metas a serem alcançadas (DESMIDT; MEYFROODT, 2020).
Enquanto para o mercado a fonte de autoridade é o desempenho econômico, no espaço
público o objeto de toda a atividade desempenhada é a satisfação do cidadão, individual
e coletivamente considerado (ANDERSEN et al, 2016).

A visão pluralista deve permear o ambiente público, adotando-se uma percepção
de mundo onde existem múltiplos interesses legítimos interagindo com a organização,
tais como cidadãos, grupos profissionais, organizações não governamentais, instituições
internacionais dentre outros (ANDERSEN et al, 2016).

A história nos mostra que o sistema capitalista é cíclico, apresentando momentos
de pujança e de recessão (SANT´ANNA, 2014). Sendo para os momentos de crise, é
necessária a existência de um Estado devidamente estruturado a fim de poder atender as
demandas sociais, notadamente da parcela da população mais fragilizada (GOMES,
2006).

Porém, não se pode olvidar que a coletividade vem demonstrando significativa
insatisfação com a má aplicação do dinheiro dos tributos (FLORES, 2016). Cresce nos
cidadãos a consciência de que o Estado não gera recursos por si mesmo, mas apenas
administra a riqueza produzida pelo povo.
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“One of the great debates of our time is about how much of your
money should be spent by the State and how much you should
keep to spend on your family. Let us never forget this fundamental
truth: the State has no source of money other than money which
people earn themselves. If the State wishes to spend more it can
do so only by borrowing your savings or by taxing you more. It is
no good thinking that someone else will pay—that “someone
else” is you. There is no such thing as public money; there is only
taxpayers' money”. (THATCHER, 1983)
Em que pese os exageros apontados nos ataques direcionados às instituições
estatais, o fato é que o serviço público precisa estar atento às transformações sociais e às
demandas dos cidadãos, a fim de não dar azo à imagem pejorativa que lhe vem sendo
imputada ao longo dos anos.

As instituições públicas precisam ser dotadas de a devida resiliência a fim de
poder lidar com os constantes choques e surpresas inerentes a uma realidade que se
apresenta de forma tão volátil e imprevisível (DUIT, 2016).

A aquisição desta resiliência pelas organizações públicas perpassa pelo
fortalecimento de sua cultura institucional, no sentido de torná-las mais adaptáveis,
capazes de aprender com as lições do passado bem como de suportar os desafios futuros
(DUIT, 2016).

Não existe nenhuma panaceia para tanto, mas apenas a necessidade de
planejamento e implementação de processos e rotinas capazes de manter as organizações
em constante interação com o contexto social no qual aquelas estão inseridas (DUIT,
2016).

Isto porque, uma organização que se pretende dotar de resiliência para enfrentar
as vicissitudes de um mundo em constante agitação não pode prescindir de legitimidade
social, de diálogo com movimentos sociais, conforme os princípios esposados pela Nova
Governança Pública.

Apresenta-se, portanto, um contexto social, político e econômico de constrição de
gastos públicos e de maior cobrança por legitimação social no emprego dos recursos
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públicos. Essa realidade demanda um processo de modernização do Estado brasileiro, no
intuito de torná-lo socialmente mais efetivo ao desempenhar de suas funções.

A razão de existência e o objetivo de toda e qualquer instituição pública deve ser
sempre a geração de valor público, consistindo este naquilo que gera melhora da
qualidade de vida dos cidadãos, individual e coletivamente (YANG, 2016).

Essas circunstâncias impõem aos órgãos públicos uma constante necessidade de
evolução, de aprimoramento de seu desempenho. Desta realidade decorre a necessidade
de adoção de ações de planejamento estratégico pelos órgãos públicos, a fim de otimizar
sua efetividade para a sociedade.

Nada obstante a insuficiência dos conceitos oriundos da Nova Gestão Pública para
promover efetividade social à prestação dos serviços públicos (SILVESTRE, 2019), os
conceitos advindos desta teoria permitiram o florescimento de procedimentos e práticas
de planejamento estratégico úteis para o incremento da eficiência no setor público
(BRYSON et al, 2017).

Planejamento estratégico pode ser definido como processo desenvolvido para o
atingimento de um resultado futuro almejado, que torne a organização mais eficiente,
eficaz e efetiva, concentrando melhor os esforços e recursos empregados (OLIVEIRA,
2017).

Os planos estratégicos consistem em mecanismos que visam a definição de metas,
medição de desempenho, monitoramento e avaliação das ações implementadas a partir
das estratégias formuladas (DESMIDT; MEYFROODT, 2020)

Ao planejar estrategicamente sua atuação, as organizações precisam possuir um
propósito determinado. Elas devem buscar o direcionamento de esforços no intuito de
produzir ações e decisões que moldem e orientem suas atividades para o atingimento de
certos objetivos preestabelecidos (BRYSON et al, 2017).

Sendo que o alinhamento dessas metas a serem alcançadas, a motivação para
continuidade dos esforços e a busca por efetividade no desempenho configuram
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fundamentos de uma gestão estratégica que busca se concretizar a partir da realização de
um planejamento. A partir desta visão estratégica de gestão será possível estabelecer o
que a organização deve fazer, por que deve fazer e como deve fazer (BRYSON et al,
2017).

Ao instituir seu planejamento por meio de ciclos, a organização demonstra a
ciência quanto à necessidade de adoção de uma gestão estratégica a partir da qual as
iniciativas devem ser implementadas de forma contínua e periodicamente revisadas e
reformuladas (BRYSON et al, 2017).

Para o desenvolvimento e implementação de uma gestão estratégica, as
organizações precisam conhecer-se, atuar no sentido de aprimorar sua cultura
institucional, capacitando seus integrantes, otimizando os processos de trabalho,
aperfeiçoando a comunicação e estimulando a inovação (DUIT, 2016).

Essa necessidade de constante transformação e adaptação é uma realidade que se
impõe. Isto porque, se há uma certeza quanto ao futuro é no sentido de que o ritmo das
mudanças não será tão lento quanto o atual (MAERTINS, 2016).

Em um mundo que vive em permanente transição e mudança, as organizações por
sua vez também necessitam de constante adaptação interna, inovação e renovação, sob o
risco de se tornarem obsoletas, caso o ritmo de mudança externa supere a velocidade da
capacidade de transformação interna (CHIAVENATO, 2014 a).

No entanto, a dinâmica e complexidade dos eventos criam grandes dificuldades
para a efetividade de atuação das organizações, sobretudo quanto à sua visão de futuro.
Neste contexto, é imperativo que estas desenvolvam um planejamento estratégico apto a
internalizar na cultura institucional determinados aspectos essenciais para o cenário atual,
onde permanecer adstrito às velhas práticas não é uma opção (MAERTINS, 2016).
A adequação do comportamento institucional em face das demandas sociais
perpassa pelo senso de efetividade social, de geração de valor público, pela capacidade
de interagir com os demais agentes públicos e privados e pela adaptabilidade para lidar
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com as vicissitudes externas e internas que influenciam o funcionamento do órgão
(MAERTINS, 2016).

Cabe pontuar, contudo, que no setor público a dificuldade em se promover
mudanças é potencializada sobremaneira. O conjunto de regras e princípios que rege a
administração pública tornam muito mais dificultosas quaisquer mudanças que se
pretenda implementar nas organizações estatais.

A administração pública tem toda sua atuação subordinada à lei, mesmo quando
no exercício de sua função política. Isto é, na formulação de diretrizes, programas
governamentais e políticas públicas. Ademais, rege-se pelo princípio da organização
legal do serviço público. Portanto, em regra, os cargos, empregos, funções e órgãos
devem ser criados e extintos por lei (PAULO, 2015).

Além da questão do direito positivo, com regras limitadoras de iniciativas para
essa necessária reformulação, também existe a natural tendência refratária a mudanças,
sobretudo em relação às que consistem em maior cobrança por eficiência e
responsabilização (CHIAVENATO, 2014 b).

Entretanto, em que pese as dificuldades a serem enfrentadas, o fato é que as
organizações públicas estão inseridas em uma realidade dinâmica que constantemente
impõe a necessidade de avaliação e reformulação em seu comportamento institucional.
Conforme Denhardt, (2012, p. 171) “os teóricos da organização pública
desenvolveram duas abordagens diferentes para a questão da responsabilidade os órgãos
públicos”. Uma delas busca influenciar positivamente o administrador público, “por
meio da socialização, formação e de padrões profissionais”. A outra sugere mecanismos
mais formais e punitivos.

Essas duas perspectivas não são mutuamente excludentes. Em que pese o aparente
antagonismo entra as propostas, é possível conciliar medidas de incremento da motivação
dos servidores ao tempo em que também são implementados mecanismos de
accountability.
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Contudo, a promoção de mudanças comportamentais nas organizações públicas
em busca da elevação de seus padrões de eficiência consiste em um processo bastante
complexo. As condições e oportunidades para modificar as estruturas formais existentes
em uma organização são sempre limitadas (PIERANTI; MARTINS, 2006).

Sendo que durante um processo de mudança, atuam forças de apoio e de
resistência, cabendo ao agente de mudança procurar maximizar o efeito das forças de
apoio e minimizar o das forças de resistência (CHIAVENATO, 2014 b). Portanto, resta
claro que não se trata de um processo trivial.

Todavia, nada obstante todos os obstáculos a serem transpostos, a necessidade de
transformação do comportamento institucional a fim de adequá-lo ao contexto externo é
uma realidade inescapável. Sendo que este processo perpassa por uma gestão do capital
humano que seja capaz de, sobretudo, conquistar a participação das pessoas.

Pelas razões acima expostas, no setor público a capacidade de motivar os
servidores torna-se condição imprescindível para a promoção de transformações nas
instituições de forma a maximizar sua efetividade.
“Viver em uma organização, trabalhar nela, atuar em suas atividades,
desenvolver carreira nela é participar intimamente de sua cultura organizacional. O modo
como as pessoas interagem em uma organização, as atitudes predominantes, as
pressuposições subjacentes, as aspirações e os assuntos relevantes nas interações entre os
membros fazem parte da cultura da organização” (Chiavenato, 2014, p. 121).

A fim de possibilitar uma melhor compreensão acerca do funcionamento de uma
organização torna-se imprescindível uma análise de sua cultura institucional, pois, “do
ponto de vista de qualquer indivíduo inserido no processo de trabalho no contexto
organizacional, as estruturas formais parecem ganhar existência própria” (PIERANTI;
MARTINS, 2006, p. 300).
Cultura consiste em um “conjunto de ideias, conhecimentos formas de agir, pensar
e sentir expressas em termos materiais ou não, que são partilhados por um grupo ou uma
organização, com certa regularidade no tempo e no espaço” (TEIXEIRA et. al, 2012, p.
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56), enquanto clima organizacional consiste em um “conjunto de percepções, opiniões e
sentimentos que se expressam no comportamento de um grupo ou uma organização, em
um determinado momento ou situação” (TEIXEIRA et. al, 2012, p. 57).

Podemos destacar três alicerces da motivação do serviço público, quais sejam:
racional, normativo e afetivo (Oliveira; Estivalete, 2019).

As motivações racionais revelam-se quando os indivíduos estão comprometidos e
identificados com uma política pública e desejam defender interesses especiais ou
privados. Já as motivações normativas fundamentam-se na vontade de atingir o bem
comum e o interesse público, em virtude de sentimentos como patriotismo e lealdade ao
governo. As motivações afetivas são lastreadas nas emoções e caracterizam-se pelo
desejo de ajudar o próximo.

No ambiente laboral, sobretudo no setor público, é sempre importante buscar uma
convergência entre os objetivos individuais com os da organização, não se devendo
negligenciar as necessidades sociais e individuais de cada um de seus membros.

Os gestores devem estar atentos para as necessidades e objetivos dos funcionários.
Precisam se preocupar com sua integração na organização “talvez mediante modos de
conduta mais abertos e participativos, e então ajudar a direcionar os objetivos individuais
de modo que eles possam ser logrados da melhor forma por meio do trabalho a serviço
dos objetivos da organização” (DENHARDT, 2012, p. 136).

Ressalte-se ainda a conveniência do recebimento pelo trabalhador de informações
acerca de seu resultado na atividade laboral, a fim de permitir uma contínua autoavaliação
de seu desempenho, “sem necessidade de julgamento periódico de seu superior ou de
qualquer órgão externo” (CHIAVENATO, 2014 b). Esse modelo de autoavaliação pode
consistir em importante instrumento para integração e convergência de interesses do
trabalhador com a instituição.

Analisando-se as considerações acima acerca do funcionamento das organizações
e da constante necessidade de adaptação ao contexto social, conclui-se pela importância
da adoção de iniciativas tendentes a reavaliar periodicamente o comportamento
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institucional da PGFN, a fim de que a instituição possa apresentar-se de forma mais
efetiva para a comunidade.

Conforme já esclarecido, o presente estudo propõe-se a acompanhar a evolução
da arrecadação da instituição, juntamente com outras variáveis, a fim de mensurar a
efetividade da atuação da instituição.

Nada obstante, não se pode olvidar as ações de planejamento estratégico atinentes
à transformação do comportamento institucional, no intuito de otimizar sua eficácia
social. Isto porque, o planejamento consiste em um processo que deve ser realizado de
forma contínua e executado pela organização, independentemente da vontade específica
daqueles que ocupam transitoriamente cargos de gestão (OLIVEIRA, 2017).

Pontue-se que essa necessidade de reformulação não constitui um ato isolado, mas
sim um processo, uma rotina. Ou seja, é necessário que haja mecanismos para que se
proceda a um constante monitoramento acerca da efetiva geração de valor proporcionada
pela instituição à coletividade.

Uma gestão estratégica pressupõe uma rotina permanente de tomada de decisões,
antes, durante e depois de sua elaboração e implementação, exigindo assim um constante
monitoramento e revisão (OLIVEIRA, 2017).

Conforme os conceitos acima abordados, existem indicativos no sentido da
adequação da adoção pelas organizações de um modelo estratégico de gestão. Os órgãos
públicos precisam ser capazes de promover as necessárias transformações, motivando e
capacitando adequadamente seus membros, adequando seus processos e rotinas de
trabalho e criando mecanismos de mensuração dos resultados, a fim de que possa produzir
o valor público que deles se espera (YANG, 2016).

Nesta jornada das organizações em prol da adequação do comportamento
institucional em busca de mais de efetividade, são relevantes as ações no intuito de
conhecer melhor seus integrantes, a fim de construir um retrato fidedigno de sua realidade
(DENHARDT, 2012). Desta forma, a realização de pesquisas de percepção constitui
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importante instrumento a fim de colher informações acerca da motivação dos servidores
(BRASIL, 2020 f).

Ademais, destaque-se a importância da promoção de iniciativas para a melhoria
dos fatores intrínsecos e extrínsecos do ambiente laboral. Sendo que fatores intrínsecos
são os relacionados ao prazer e identificação com o trabalho, desenvolvimento pessoal e
profissional, autonomia e reconhecimento dos colegas. Enquanto os fatores extrínsecos
são

aqueles

relacionados

ao

salário

e

ambiente

organizacional

(KLEIN;

MASCARENHAS, 2016).

Por um lado, a transformação da instituição perpassa por iniciativas que sejam
capazes de motivar os seus integrantes (Oliveira; Estivalete, 2019). Por outro, não se pode
olvidar a relevância da adequação dos processos de trabalho a fim de que convirjam com
os princípios esposados pela Nova Governança Pública (SILVESTRE, 2019).

Neste sentido, procura-se com as ações de planejamento estratégico um maior
engajamento dos funcionários na mudança do comportamento institucional, no intuito de
convergir as atividades institucionais com o contexto social (BRASIL, 2021 b).

Cumpre destacar que os princípios decorrentes da filosofia da Nova Governança
Pública possuem guarida no direito positivo brasileiro, conforme o disposto no Decreto
no 9.203, de 22 de novembro de 2017, que dispõe sobre a política de governança da
administração pública federal.
Tabela 1
Política de governança da administração pública federal
Decreto no 9.203/2017
Princípios da governança pública
-Capacidade de resposta
-Melhoria regulatória
-Integridade
-Prestação de contas e responsabilidade
-Confiabilidade
-Transparência
Diretrizes da governança pública
Direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade, encontrando soluções tempestivas e
inovadoras para lidar com a limitação de recursos e com as mudanças de prioridades
Promover a simplificação administrativa, a modernização da gestão pública e a integração dos serviços
públicos, especialmente aqueles prestados por meio eletrônico
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Monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os resultados das políticas e das
ações prioritárias para assegurar que as diretrizes estratégicas sejam observadas
Articular instituições e coordenar processos para melhorar a integração entre os diferentes níveis e
esferas do setor público, com vistas a gerar, preservar e entregar valor público
Fazer incorporar padrões elevados de conduta pela alta administração para orientar o comportamento
dos agentes públicos, em consonância com as funções e as atribuições de seus órgãos e de suas
entidades
Implementar controles internos fundamentados na gestão de risco, que privilegiará ações estratégicas
de prevenção antes de processos sancionadores
Avaliar as propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de políticas públicas e de concessão de
incentivos fiscais e aferir, sempre que possível, seus custos e benefícios
Manter processo decisório orientado pelas evidências, pela conformidade legal, pela qualidade
regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à participação da sociedade
Editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas práticas regulatórias e pela legitimidade,
estabilidade e coerência do ordenamento jurídico e realizando consultas públicas sempre que
conveniente
Definir formalmente as funções, as competências e as responsabilidades das estruturas e dos arranjos
institucionais
Promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades e dos resultados da
organização, de maneira a fortalecer o acesso público à informação
Mecanismos para o exercício da governança pública
Liderança, que compreende conjunto de práticas de natureza humana ou comportamental exercida
nos principais cargos das organizações, para assegurar a existência das condições mínimas para o
exercício da boa governança, quais sejam: integridade; competência; responsabilidade e motivação
Estratégia, que compreende a definição de diretrizes, objetivos, planos e ações, além de critérios de
priorização e alinhamento entre organizações e partes interessadas, para que os serviços e produtos
de responsabilidade da organização alcancem o resultado pretendido
Controle, que compreende processos estruturados para mitigar os possíveis riscos com vistas ao
alcance dos objetivos institucionais e para garantir a execução ordenada, ética, econômica, eficiente e
eficaz das atividades da organização, com preservação da legalidade e da economicidade no
dispêndio de recursos públicos
Mecanismos e práticas essenciais para o exercício da governança pública
Formas de acompanhamento de resultados
Soluções para melhoria do desempenho das organizações
Instrumentos de promoção do processo decisório fundamentado em evidências
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Em face dessas premissas, o presente trabalho busca investigar o qual o efetivo
impacto das iniciativas estratégicas adotadas no desempenho institucional. Para tanto,
procura-se analisar as ações implementadas e seu potencial para influenciar positivamente
nos resultados obtidos pela organização.

Neste ponto, cumpre destacar que em regimes democráticos, a gestão superior da
administração pública cumpre a representantes eleitos pelo voto popular, que precisam
prestar satisfações aos cidadãos que os elegeram (DESMIDT; MEYFROODT, 2020).

Desta forma, mecanismos de planejamento estratégico que permitam uma melhor
governança do serviço público, um controle mais eficiente, formas adequadas de
monitoramento e avaliação constituem um quadro de referência essencial para um
profícuo diálogo entre a burocracia estatal e a classe política (DESMIDT;
MEYFROODT, 2020).

A existência de fundamentação técnica para as ações dos órgãos estatais,
explicitada a partir de planejamento, metas e resultados mensuráveis tem o condão de
reduzir a assimetria de informação da classe política, permitindo que as esferas superiores
do poder público orientem as decisões fundamentais da nação a partir de uma perspectiva
mais objetiva (DESMIDT; MEYFROODT, 2020).

Portanto, torna-se imperativa a abordagem da questão da efetividade social, da
geração de valor público a partir das ações da administração estatal. Trata-se de tema
inescapável atualmente, sobretudo em virtude dos conceitos advindos da Nova
Governança Pública, que estão positivados na legislação e estabeleceram novos
paradigmas que vêm sendo impostos à toda administração pública.

De fato, para o atendimento das demandas sociais e a efetiva melhora de vida dos
cidadãos, não basta o mero cumprimento de formalidades e respeito a regras
procedimentais. Isto é, a preocupação não pode ficar restrita aos meios e às formas, mas
sim aos resultados efetivamente entregues à comunidade (FONTES FILHO, 2012).
Os destinatários dos serviços públicos não são clientes ou consumidores, mas sim
cidadãos. Outrossim, o resultado da prestação dos serviços públicos precisa ser o
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atendimento das demandas sociais, ou seja, uma transformação positiva na vida dos
cidadãos (FONTES FILHO, 2012).

Para fins deste estudo, o desempenho da instituição foi medido a partir da
arrecadação auferida através da atuação da PGFN. Além disso, pretendeu-se analisar a
existência de relação causal entre as ações implementadas pela instituição e os resultados
obtidos. Portanto, torna-se imprescindível perquirir se as iniciativas adotadas possuem o
condão de internalizar nos servidores essa evolução de paradigma da administração
pública, em que a efetividade social passou a ser o foco (FONTES FILHO, 2019).

A necessidade de transformação do comportamento institucional e o conceito de
efetividade do serviço público relacionam-se diretamente com a questão da comunicação
e interação com a sociedade. Isto porque quem ao final decidirá se o serviço público está
sendo efetivo e gerando transformação positiva em sua vida é o cidadão.

Sob o paradigma da Nova Governança Pública, a questão da efetividade social e
da geração de valor público é essencial para o desenvolvimento do estudo proposto neste
trabalho (FONTES FILHO, 2019).

Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988):
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte (grifo nosso). (...)
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de
forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: (...)
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia
e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e
entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos
públicos por entidades de direito privado” (grifo nosso).

Nota-se que a subsunção ao princípio da eficiência não é uma escolha do
administrador público, mas sim um comando constitucional de observância obrigatória
por todos aqueles que gerem a coisa pública.

O conceito jurídico de eficiência é bastante amplo. Desta forma, para fins do
presente trabalho a definiremos como o exercício pelo gestor de suas competências com
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a “melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar-se desperdícios
e garantir uma maior rentabilidade social” (MORAES, 2006).

Como corolário do princípio da eficiência a administração deve preocupar-se não
apenas com a produtividade:
“mas também com o aperfeiçoamento de toda a máquina administrativa, por
meio da criação de institutos e controles que permitam o aprimoramento e uma
adequada avaliação de desempenho de seus órgãos, entidades e agentes”
(ALEXANDRINO; PAULO, 2015, p. 241).

Entretanto, conforme destacado, imprescindível aliar o conceito de eficiência do
setor público ao conceito de eficácia social, pois o exercício da função pública “deve ter
um sentido próprio e vinculado ao serviço e ao social” (FONTES FILHO et al, 2019, p.
110).

Pertinente neste ponto a citação da Constituição da República Portuguesa
(PORTUGAL, 1976), que alia o conceito de eficiência ao de eficácia social ao estabelecer
a necessidade de aproximação entre o Estado e a sociedade.
“Artigo 267.º
Estrutura da Administração
1. A Administração Pública será estruturada de modo a evitar a burocratização,
a aproximar os serviços das populações e a assegurar a participação dos
interessados na sua gestão efetiva, designadamente por intermédio de
associações públicas, organizações de moradores e outras formas de
representação democrática” (grifos nossos).

Nota-se que a Carta Portuguesa se afasta da lógica baseada meramente no conceito
de eficiência e entrega de resultados. O comando constitucional português adota uma
visão alinhada com o paradigma da Nova Governança Pública, tendo como foco a
interação do Estado com movimentos sociais (FONTES FILHO et al, 2019).

Essa necessidade de interação das organizações públicas com a sociedade decorre
do fato destas não existem de forma isolada, insulada, e de tampouco serem
autossuficientes. Ao contrário, elas estão inseridas em um contexto mais amplo, que é a
sociedade dentro da qual atuam (CHIAVENATO, 2014). Aliás, o atendimento das
demandas sociais é a razão de ser e fundamento da própria existência do Estado.
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Em face dos conceitos acima abordados acerca da efetividade social no serviço
público, serão analisadas as iniciativas promovidas para modernizar a PGFN através de
seus Ciclos de Planejamento Estratégico.

O impacto dessas ações perpetradas será estudado a partir da avaliação do
desempenho da instituição, mensurado pela observação da arrecadação promovida pelo
órgão ao longo do tempo.

Em suma, pretende-se analisar as iniciativas implementadas em decorrência dos
Ciclos de Planejamento Estratégico e seus efeitos no desempenho da instituição,
manifestado a partir da arrecadação auferida pela PGFN.
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3. O Planejamento Estratégico da PGFN

O futuro tende a ser diferente do passado e o ritmo de mudanças tende a ser cada
vez mais intenso. Portanto, as organizações precisam desenvolver condições e meios de
agir em face desta realidade marcada por constantes e céleres transformações
(MAERTINS, 2016).

Neste contexto, o planejamento estratégico se apresenta como um processo para a
implementação de um conjunto de providências a serem implementadas para o
atingimento de uma situação futura desejada (OLIVEIRA, 2007).

A partir 2012, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional passou a adotar Ciclos
de Planejamento Estratégico, com o objetivo de indicar rumos para gestão da instituição
(BRASIL, 2021, b). Trata-se da implementação de um processo contínuo de reflexões e
ações acerca dos caminhos de devem ser trilhados pela instituição (OLIVEIRA, 2007).

A implementação do planejamento estratégico por meio de ciclos decorre da
necessidade de se estabelecer uma perspectiva temporal, pois existe a necessidade de se
questionar periodicamente as estratégicas e políticas implementadas, mesmo que tenham
sido bem-sucedidas no passado (OLIVEIRA, 2007).

Em um contexto marcado pela intensidade e celeridade das mudanças, as
organizações precisam estabelecer processos de planejamento capazes de que lhes
conferir a necessária adaptabilidade. Isto é, a previsão estratégica precisa ser parte do
planejamento. Caso contrário, correm existe o risco de não serem captados os sinais de
mudança que deveriam impactar nos rumos de uma instituição que se pretende efetiva
socialmente (MAERTINS, 2016).

Com o propósito de realizar uma análise do conteúdo do planejamento
implementado pela instituição, fundamental destacar os princípios orientadores
constantes dos atos normativos instituidores de cada ciclo.
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Tabela 2
Ciclos de Planejamento Estratégico
Ciclo I – Plano PGFN 2012-2015
Ciclo II – Plano PGFN 2013-2016
- Portaria PGFN nº 869, de 28 de dezembro de
- Portaria PGFN nº 437, de 2 de julho de 2013
2011.
Missão
Assegurar recursos para as políticas públicas, no Assegurar recursos para as políticas públicas, no
exercício de função essencial à justiça,
exercício de função essencial à justiça,
recuperando e defendendo o
recuperando e defendendo o crédito público,
crédito público, primando pela justiça fiscal e
primando pela justiça fiscal e garantindo o
garantindo o cumprimento da ordem jurídica em
cumprimento da ordem jurídica em prol da
prol da sociedade.
sociedade.
Visão de futuro
Consolidar-se como instituição
Consolidar-se como instituição fundamental na
fundamental na proteção dos
proteção dos interesses do Estado, na provisão de
interesses do Estado, na provisão de recursos ao
recursos ao Erário e na redução de riscos fiscais
Erário e na redução de riscos fiscais e
e litigiosidade, referência em conhecimento
litigiosidade, referência em
jurídico e comprometida com a efetiva gestão de
conhecimento jurídico e comprometida com a
pessoas e processos.
efetiva gestão de pessoas e processos.
Valores
_-Comprometimento com o interesse público e a
instituição
_-Respeito ao cidadão
_-Ética, integridade e transparência
-Juridicidade
_-Eficiência, proatividade e resolutividade
_-Gestão inovadora
-Valorização da comunidade organizacional
_-Trabalho em equipe e relacionamento
interpessoal
-Meritocracia
_ -Responsabilidade social e ambiental

_-Comprometimento com o interesse público e a
instituição
_-Respeito ao cidadão
_-Ética, integridade e transparência
-Juridicidade
_-Eficiência, proatividade e
resolutividade
-Gestão inovadora
_-Valorização da comunidade
organizacional
-Trabalho em equipe e relacionamento
interpessoal
_-Meritocracia
-Responsabilidade social e ambiental

Ciclo III – Plano PGFN 2017-2020
Ciclo IV – Plano PGFN 2021-2024
- Portaria PGFN nº 1151, de 19 de dezembro de - Portaria PGFN nº 4261, de 14 de abril de
2016.
2021.
Missão
Promover justiça fiscal, conferir segurança jurídica
às políticas públicas e assegurar recursos à
sociedade com integridade e respeito ao cidadão.
Visão de futuro

Promover justiça fiscal e assegurar recursos à
sociedade com integridade e respeito ao cidadão.

Consolidar-se como função essencial à justiça e à
administração tributária, reconhecida pelo
protagonismo, inovação, efetividade e segurança
na defesa da Fazenda Nacional, na gestão da
dívida ativa e nas orientações jurídicas.

Consolidar-se como uma instituição inovadora,
integrada, ágil e eficiente, que promove a
cidadania fiscal e a transformação do Brasil.
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Valores
_Comprometimento
_Respeito ao cidadão
_Efetividade
_Proatividade
_Gestão inovadora e participativa
_Fortalecimento da identidade institucional
_Trabalho em equipe e desenvolvimento de
relações interpessoais
_Reconhecimento do mérito

_Comprometimento
_Confiabilidade
_Cooperação
_Efetividade
_Foco no Cidadão
_Inovação
_Participação
_Resiliência
_Respeito

Desde o ciclo inicial até o atual, percebe-se que o Planejamento Estratégico da
PGFN possui um direcionamento no sentido de tornar a instituição mais efetiva. Isto é,
objetiva-se promover transformações positivas na sociedade a partir da atuação da
organização.

Ressalte-se a preocupação com a justiça fiscal, com a necessidade de obter
recursos para implementação de políticas públicas, o foco no cidadão, o expresso objetivo
de se tornar mais efetiva e promover melhorias para a comunidade.

Constata-se através dos princípios que regem o planejamento estratégico que a
gestão superior reconhece como razão de existir da instituição a necessidade de prestar
um serviço que efetivamente gere valor público, que promova uma transformação na
sociedade.

Além da questão arrecadatória, objeto de mensuração neste trabalho, não se pode
deixar de pontuar as demais repercussões das ações estratégicas perpetradas, tais como a
colaboração para o desenvolvimento da cidadania fiscal. Podendo esta ser definida como
a efetiva, direta e ativa participação da sociedade em todo o processo tributário, desde a
elaboração das normas à fiscalização da atividade (BORGES; PORTO, 2016).

Correlata à ideia de cidadania fiscal encontra-se o conceito de cultura tributária.
Consiste esta não apenas em conhecer as obrigações decorrentes da qualidade de
contribuinte, mas na aplicação desse conhecimento no cumprimento dos deveres fiscais
como bom cidadão. Isto porque são as receitas auferidas a partir da arrecadação tributária
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que permtem ao Estado implementar políticas públicas capazes de gerar transformações
sociais (REÁTEGUI, 2015).

Conforme se observa na Tabela 2, a instituição compromete-se com valores como
transparência, responsabilidade social e comportamento ético. Sendo que, conforme
iniciativas relacionadas na Tabela 4, percebe-se que foram adotadas ações concretas no
sentido de se proceder com maior transparência e respeito em face do contribuinte.

Portanto, o planejamento estratégico pode constituir em um instrumento para o
alinhamento das metas da organização com as demandas sociais (BRYSON et al, 2017).
Sendo que essa atuação em parceria com movimentos sociais constitui um dos
paradigmas esposados pela Nova Governança Pública (FONTES FILHO et al, 2019).

Identificam-se, portanto, princípios e ações no planejamento estratégico da PGFN
que estão em conformidade com os paradigmas estabelecidos pela Nova Governança
Pública, no intuito de tornar-se uma instituição mais efetiva socialmente.

Nada obstante este direcionamento manifestado nos Ciclos de Planejamento
Estratégico, persiste a necessidade de concretização deste incremento de efetividade na
atuação da instituição. Sobretudo, em face do contexto social, político e econômico
anteriormente reportado.

Feitas estas considerações, o questionamento que se apresenta neste trabalho é
qual o efetivo impacto que as ações adotadas têm produzido no desempenho da
instituição.

Concretamente, pode-se observar que a partir de seu planejamento estratégico a
PGFN tem agido no intuito de aperfeiçoar o emprego de seus recursos humanos e
materiais, através de iniciativas adotadas no sentido de se tornar mais eficaz.

O órgão tem tomado medidas para reduzir a litigiosidade, tais como a adoção de
dispensas de apresentar contestações e recursos nos casos em que a jurisprudência dos
tribunais se formou em sentido contrário aos seus interesses (BRASIL, 2016 b). Note-se
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que os benefícios desta conduta transcendem os limites da instituição, visto que reduz o
fluxo de trabalho do Poder Judiciário.

Destacam-se ainda o acolhimento de estratégias de atuação diferenciadas
conforme o valor e o potencial de recuperabilidade dos créditos públicos. A criação destes
grupos de atuação especializados tem possibilitado um desempenho mais eficiente nas
demandas de maior valor e mais sensíveis, com temas estratégicos de potencial efeito
multiplicador (BRASIL, 2016 b).

O perfilhamento destas ações indica um avanço no sentido de otimizar a
efetividade da instituição. Estas iniciativas procuram direcionar os esforços em prol de
uma atuação mais estratégica, concentrando o emprego dos recursos da instituição em
atividades com potencial para gerar resultados mais significativos.

Entretanto, no exercício uma gestão que se pretende estratégica é imprescindível
o monitoramento, a mensuração, a avaliação dos efetivos resultados a partir das
iniciativas implementadas pela instituição.

Em consonância com o propósito do presente trabalho, foi realizada consulta à
PGFN com fundamento na Lei de Acesso à Informação (BRASIL, 2011 a), a fim de que
a instituição reportasse formalmente as iniciativas de planejamento estratégico adotadas
no intuito de aumentar a efetividade da instituição.

Em atendimento a esta demanda, formalizou-se o processo administrativo
03005.120224/2021-18, a partir do qual a instituição apresentou as informações
constantes da Tabela 3.
Tabela 3
Iniciativas de Planejamento Estratégico referentes à arrecadação
Ciclo I – Plano PGFN 2012-2015
- Portaria PGFN nº 869, de 28 de dezembro de
2011.
Objetivo: Aumentar a efetividade da
arrecadação
Iniciativas:
-Programa de Aprimoramento dos
Procedimentos de Cobrança e Recuperação da
Dívida Ativa

Ciclo II – Plano PGFN 2013-2016
- Portaria PGFN nº 437, de 2 de julho de 2013
Objetivo: Aumentar a efetividade da
arrecadação
Iniciativas:
-Programa de Aprimoramento dos
Procedimentos de Cobrança e Recuperação da
Dívida Ativa
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-Programa de Estratégias Diferenciadas de
Cobrança em Face dos Grandes Devedores
-Fortalecer o Acompanhamento Especial

-Programa de Estratégias Diferenciadas de
Cobrança em Face dos Grandes Devedores
-Programa de Aprimoramento do
Acompanhamento Especial
-Programa de Aprimoramento da Representação
Judicial

Ciclo III – Plano PGFN 2017-2020
- Portaria PGFN nº 1151, de 19 de dezembro de
2016.
Objetivo: Garantir a efetividade e a
racionalidade da recuperação do crédito
público
Iniciativas:
-Automatizar o Controle de Legalidade
-Aprimorar a Atividade Investigativa
-Classificar a Recuperabilidade do Crédito
-Criar e Aprimorar Mecanismos de Cobrança

Ciclo IV – Plano PGFN 2021-2024
- Portaria PGFN nº 4261, de 14 de abril de
2021.
Objetivo: Promover uma cobrança efetiva,
racional, justa e adequada ao perfil do
devedor
Iniciativas:
-Automatizar o Controle de Legalidade
-Aprimorar a Cobrança Administrativa
-Aprimorar a Cobrança Judicial
-Fomentar a Gestão de Dados, Informação e
Conhecimento para a Inteligência de Negócio
nas Unidades da PGFN

Observando-se as ações apontadas pela PGFN, nota-se que entre o primeiro e o
quarto ciclos houve um refinamento no planejamento estabelecido. Inicialmente, os
objetivos eram mais amplos. Posteriormente, as ações tornaram-se mais direcionadas e
seletivas (BRYSON; et al, 2017).
Neste sentido, destaquem-se as iniciativas de “Criar e Aprimorar Mecanismos de
Cobrança” e de “Fomentar a Gestão de Dados, Informação e Conhecimento para a
Inteligência de Negócio nas Unidades da PGFN”.

Em decorrência desta gestão estratégica foram adotadas ações concretas
potencialmente relevantes para otimizar a arrecadação. Destaquem-se neste sentido, por
exemplo, o Regime Diferenciado de Cobrança de Créditos (BRASIL, 2016 a), a Política
de Redução de Litigiosidade (BRASIL 2016 b), o Negócio Jurídico Processual (BRASIL,
2018 c) e a Transação Tributária (BRASIL, 2019 d).

Pontue-se que na resposta apresentada à consulta com fundamento na LAI, a
PGFN concentrou-se nas iniciativas diretamente vinculadas à arrecadação promovida
pela instituição.
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Todavia, necessário pontuar que o órgão também tem adotado ao longo dos anos
iniciativas para aprimorar o clima institucional e fortalecer a cultura organizacional
(BRASIL, 2021 b). Conforme Robbins (2005, p. 6), “o comportamento organizacional se
preocupa com o estudo do que as pessoas fazem nas organizações e de como este
comportamento afeta o desempenho das empresas”.

À primeira vista, essas iniciativas direcionadas ao aprimoramento do clima e
cultura organizacionais não estão diretamente relacionadas a ações concretas para
otimização dos processos de trabalho. Entretanto, sobretudo no setor público, fatores
intrínsecos como a satisfação com o trabalho e o ambiente laboral possuem papel
fundamental no desempenho das organizações (KLEIN; MARCARENHAS, 2016).

Mediante a análise dos atos normativos instituidores dos Ciclos de Planejamento
Estratégico constantes da Tabela 2, assim como das informações apresentadas pela
instituição, conforme a Tabela 3, percebe-se que existe um esforço no sentido de
modernizar a instituição a fim de capacitá-la ao atendimento das demandas da sociedade
(PGFN, 2021 c).

As iniciativas da organização são direcionadas no intuito de torná-la mais
eficiente, de apresentar à sociedade resultados mais efetivos, que demonstrem o
cumprimento de sua missão enquanto instituição pública.

Neste contexto, o presente trabalho propõe-se a estudar as iniciativas de
planejamento estratégico a fim de identificar eventuais relações causais entre as ações
adotadas e o desempenho da instituição, mensurado a partir da arrecadação promovida a
partir da atuação da PGFN.
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Figura 7 - Radar Estratégico
Fonte: Recuperado de https://sites.google.com/pgfn.gov.br/intranet/?authuser=1

Observando-se o Radar Estratégico (BRASIL, 2021 b) nota-se que a instituição
tem procurado atuar em diversos temas sensíveis, tais como a melhora do clima
institucional, desenvolvimento de competências, melhora da comunicação institucional e
do atendimento ao cidadão, otimização dos processos de trabalho e redução da
litigiosidade.

Além das ações diretamente vinculadas à atividade arrecadatória, a organização
vem adotando estratégias em diversas áreas no intuito de melhorar seu desempenho.
Como veremos, essas iniciativas possuem o propósito de promover uma maior integração
entre os seus membros, tornando-a mais coesa. Busca-se reduzir a distância entre a
cúpula e a ponta da organização.

O planejamento das estratégias tornou-se uma atividade compartilhada com toda
a carreira. Através do Escritório de Gestão Estratégica, vinculado à Coordenação de
Desenvolvimento Institucional, a PGFN promoveu em abril de 2019 a 1ª Reunião de
Acompanhamento de Estratégia – RAE (BRASIL, 2021 b).
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O objetivo foi a análise das ações planejadas para 2019 decorrentes de iniciativas
diretamente ligadas às unidades descentralizadas. Desta forma, estimula-se aos
procuradores lotados nos órgãos de execução por todo país a colaborarem com a gestão
estratégica da organização.

Há estímulo ao debate, a críticas e sugestões. Além disso, são realizadas pesquisas
de satisfação em relação aos sistemas informatizados utilizados pelos integrantes da
instituição (BRASIL, 2020 f).

Ressalte-se ainda a relevância da implantação do Serviço de Acesso Remoto,
através da ferramenta de trabalho “Virtual Private Network”, que possibilitou acesso
remoto à rede da PGFN (BRASIL, 2018 a).

Diversas iniciativas foram adotadas no intuito de melhorar o clima organizacional,
tais como iniciativas esportivas e socioculturais, ações de proteção à saúde ocupacional,
ações de responsabilidade social e sustentabilidade (BRASIL, 2021 b).

Também merece destaque a implementação de Plano de Capacitação, objetivando
aperfeiçoar o desempenho profissional, através do desenvolvimento de conhecimentos,
habilidades e atitudes, de forma planejada e sistemática (BRASIL, 2019 c).

A escolha dos procuradores ocupantes de cargos de gestão passou a ocorrer por
processos de seleção através de regras claras, evitando-se escolhas arbitrárias (BRASIL,
2018 b).

Busca-se, portanto, transformar a instituição através do planejamento estratégico,
estimulando-se o desenvolvimento de uma ação comunicativa (SERVA, 1997),
caminhando-se na direção de uma racionalidade substantiva, em contraponto à
predominante racionalidade instrumental (BARROS, 2000).

Conforme já ressaltado, quanto às ações concretas no intuito de otimizar os
processos de trabalho, destacam-se:
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a)

Regime Diferenciado de Cobrança de Créditos - RDCC (BRASIL, 2016

a);

Trata-se de iniciativa que procura tornar a recuperação dos créditos inscritos em
Dívida Ativa da União – DAU mais eficiente e racional. Inicialmente, foram suspensas
as execuções fiscais de valor consolidado igual ou inferior a um milhão de reais, desde
que não existisse no processo informações sobre bens do devedor.

Foram estabelecidos quatro procedimentos para otimizar a cobrança, quais sejam:

1 - Procedimento Especial de Diligenciamento Patrimonial - PEDP. A medida
implantou a automatização do trabalho de colheita de informações sobre o patrimônio dos
devedores, centralizando a consulta em um único ambiente informatizado;
2 – Cobrança através de vias extrajudiciais, como o protesto;
3 - Procedimento Especial de Acompanhamento de Parcelamentos – PEAP. A
medida refere-se ao acompanhamento dos contribuintes que parcelaram suas dívidas.
Busca-se evitar a dilapidação patrimonial do devedor, para que este seja estimulado a
cumprir integralmente do acordo;

4 - Procedimento de Acompanhamento de Execuções Garantidas ou Suspensas
por Decisão Judicial - PAEG. A medida visa ao monitoramento das hipóteses em que o
devedor possui recursos para pagar o débito, mas decide impugná-lo em juízo. Este
procedimento foi adotado pois, nestes casos, existe alto potencial de recuperabilidade do
crédito em discussão.

b) Política de redução de litigiosidade (BRASIL 2016 b);

Destacam-se duas medidas adotadas a partir desta iniciativa:
1 – Identificação de erros em débitos inscritos em Dívida Ativa da União, que
ensejariam cobranças equivocadas;
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2 – Redução da taxa de congestionamento, que consiste na quantidade de
processos da Fazenda Nacional represados no Poder Judiciário em relação ao total de
processos da Fazenda Nacional em tramitação. Para tanto, são periodicamente revisadas
as listas de dispensa de contestar e recorrer, evitando novos ajuizamentos de ações em
temas onde o judiciário já pacificou seu entendimento em desfavor da União.

c) Negócio Jurídico Processual (BRASIL, 2018 c).

Este instituto estabelece critérios para celebração de acordo visando ao
equacionamento dos débitos inscritos em dívida ativa da União. É vedada a celebração
de NJP que reduza o montante dos créditos inscritos ou implique renuncia às garantias e
privilégios do crédito tributário. Importante destacar esta relevante restrição inerente ao
instituto.

A celebração está condicionada à demonstração de interesse da Fazenda Nacional,
considerando critérios tais como a capacidade econômico-financeira do devedor, ao perfil
da Dívida e às peculiaridades do caso em concreto. Trata-se de ponto relevante desta
modalidade, visto que externa sua natureza estratégica.

Este mecanismo possibilita ainda a previsão de prazo certo para liquidação das
dívidas, quando for o caso, ou concretização de garantias e demais condições do negócio;
imposição de obrigações ou meios indiretos que facilitem ou otimizem a fiscalização ou
acompanhamento do cumprimento das condições do acordo.

Com essa ferramenta, faculta-se ao devedor de boa-fé, que tem a intenção de
regularizar seus débitos, apresentar proposta de negociação diretamente à PGFN, através
da internet. A negociação pode abranger: a calendarização da execução fiscal;
a

criação

a

aceitação,

de

um
avaliação,

plano

de

substituição

amortização
e

do

liberação

o modo de constrição ou alienação de bens.

d) Instituto da Transação Tributária (BRASIL, 2019 d).

débito
de

fiscal;
garantias;
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Inicialmente, cumpre ressaltar que este instituto não deve ser confundido com os
parcelamentos especiais. Isto porque enquanto estes costumam ser disponibilizados de
forma genérica e acrítica, a Transação Tributária fundamenta-se em critérios técnicos e
racionais, sendo decorrente estudos direcionados a possibilitar uma atuação mais efetiva
na recuperação do crédito público (BRASIL, 2019, b).

Esta iniciativa busca a composição de conflitos entre a Administração Tributária
Federal e contribuintes com débitos junto à União que não cometeram fraudes e que se
enquadrem nas modalidades previstas na lei do Contribuinte Legal (BRASIL, 2020 h).

Além da questão arrecadatória, busca viabilizar a manutenção da empresa e dos
empregos, estimulando a atividade econômica e garantindo recursos para a União.

A legislação estabeleceu três modalidades de transação: por adesão, por proposta
individual do contribuinte e por proposta individual da PGFN. São elegíveis para
transação com desconto do valor devido apenas os débitos considerados irrecuperáveis
ou de difícil recuperação. Isto é, quando a situação econômica do devedor não manifesta
capacidade para o adimplemento integral das suas dívidas em até cinco anos.

Em suma, a transação da dívida ativa possibilita ao contribuinte que não cometeu
fraudes e que possui débitos considerados irrecuperáveis, ou de difícil recuperação,
regularizar sua situação fiscal perante a PGFN em condições diferenciadas.

Além dessas ações capazes de influenciar diretamente na arrecadação do órgão,
o planejamento estratégico gerou outras ações potencialmente capazes de otimizar a
eficiência do órgão, seja através da melhora da comunicação interna e externa, do clima
institucional, do aprimoramento dos sistemas informatizados e da capacitação dos
servidores.

Tabela 4
Outras ações decorrentes do Planejamento Estratégico
Comunicação interna

Comunicação interna

RAE (Reunião de Acompanhamento da Estratégia)
Iniciativas Estratégicas mais diretamente ligadas às unidades
descentralizadas.
Portal Mais Transparência e Participação
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Comunicação interna
Comunicação interna

Clima institucional

Clima institucional
Clima institucional

Capacitação
Capacitação

Sistemas informatizados

Sistemas informatizados

Comunicação externa

Comunicação externa

Comunicação externa

O corpo funcional da PGFN terá acesso a duas novas
perspectivas de conhecimento e interação com o
Departamento de Gestão Corporativa
Consulta pública sobre o aperfeiçoamento das seleções
por meio de Processos Simplificados de Seleção (PSS).
Pesquisa de Percepção PGFN
A pesquisa foi realizada em março deste ano e teve como
objetivo colher um feedback global de todas as categorias que
integram a Procuradoria
Atendimento gratuito de REIKI no Edifício CNC
A Coordenação de Gestão de Pessoas, por meio do Núcleo de
Qualidade de Vida no Trabalho (NUVIR/COGEP) agenda de
marcações para sessões gratuitas de Reiki.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em parceria com
órgãos fazendários, realiza a Semana da Saúde
PGFN promove Natal das Crianças
Ação atendeu os pedidos de crianças, dependentes dos
trabalhadores terceirizados do Órgão Central
Ações de capacitação em investigação e análise patrimonial
PGFN informa a publicação da Portaria no 497, de 24 de maio
de 2019
Plano Bienal de Capacitação da Procuradoria
CGTI divulga detalhes sobre implantação da VPN-CGTI 2.0
A ferramenta utilizará uma nova maneira de autenticação,
substituindo o certificado digital exigido pela VPN do Serpro.
A CGR informa a conclusão de mais uma entrega do
sistema SAJ-Integra, responsável pela comunicação do
SAJ com sistemas dos tribunais.
PGFN lança aplicativo para dispositivos móveis com
foco na transparência pública e no consumo
consciente.
A fim de regulamentar as ferramentas de transparência
pública e controle social disponibilizadas ao cidadão, a
PGFN publicou a Portaria nº 636, de 9 de janeiro de 2020,
que dispõe sobre a divulgação de informações relativas à
dívida ativa da União e do FGTS e seus devedores.
Portal REGULARIZE é integrado ao acesso único
digital do governo federal (Gov.br)
O contribuinte que mantém conta no portal “Gov.br” pode
acessar o REGULARIZE sem a necessidade de cadastro
prévio, bastando optar pelo Login Único
Consulta e audiência Pública sobre o Cadastro Fiscal
Positivo da PGFN

Em que pese a adoção de ações concretas potencialmente transformadoras, não se
pode olvidar que o processo de transformação da instituição enseja, necessariamente,
mudança no comportamento de seus integrantes (SALLES, José Renato et al.). Não é
tarefa trivial implementar tais mudanças, sobretudo, em órgãos públicos em razão da
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necessidade de estrita observância aos comandos legais (ALEXANDRINO; PAULO,
2015).

Entre 6 e 10 de março de 2020, a PGFN realizou pesquisa de percepção em âmbito
nacional dentre todas as categorias integrantes da instituição (Brasil, 2020 f). O objetivo
foi entender as particularidades de cada grupo, bem como os fatores que influenciam a
motivação e o desempenho.

A realização deste tipo de pesquisa é imprescindível a fim de constatar aspectos
do clima e cultura organizacionais, de forma a identificar os principais elementos a serem
trabalhados pelos gestores da instituição a fim de implementar as mudanças
eventualmente pretendidas.

Isto porque, mesmo em instituições privadas onde, teoricamente, seria permitido
imprimir maior dinamismo, há diversos obstáculos a transformações. Destacam-se a
resiliência da cultura vigente na organização, as especificidades da instituição que, por
vezes, impedem soluções padronizadas e aspectos culturais nacionais ou regionais, tais
como o personalismo, por exemplo (SALLES, José Renato et al.).

A atividade de planejamento estratégico nas organizações é resultado de decisões
presentes, adotadas a partir da previsão dos efeitos dessas decisões no futuro, “o que lhe
proporciona uma decisão temporal de alto significado” (OLIVEIRA, 2007).

Portanto, é necessário considerar que a modernização de uma instituição constitui
um processo contínuo, gradual e dificultoso, não sendo razoável expectar a obtenção de
resultados em um curto período.
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4. Parcelamentos Especiais

Conforme Auditoria da Dívida Ativa realizada pelo TCU (BRASIL, 2019 b),
houve diversos parcelamentos especiais no decorrer dos últimos anos, sendo possível
observar que num primeiro momento há acréscimo de receita. Entretanto, em seguida, há
significativa redução na arrecadação nos anos seguintes à disponibilização destes
parcelamentos.
“Os resultados mostram que a concessão de parcelamentos reduz a propensão
de o contribuinte em pagar impostos de maneira significativa. O hiato
tributário estimado sem concessão de parcelamentos é de cerca de 30%, mas
que aumenta em até quatro pontos percentuais diante da oferta de programas
de refinanciamento de dívidas tributárias, como no caso do REFIS. Somente
em 2018 é que a espontaneidade no pagamento de tributos retorna ao padrão
normal, quando os contribuintes já não mais terão expectativas de novos
parcelamentos” (PAES, 2014).

Figura 8: parcelamentos especiais disponibilizados ao longo dos anos
Fonte: Recuperado de https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/auditoria-na-gestao-da-dividaativa-da-uniao.htm

Na tabela 5, constam os atos legislativos instituidores dos parcelamentos especiais
de alcance mais amplo que, conforme observado, possuem papel determinante na
arrecadação (PAES, 2014).

Na referida tabela não foram destacados os parcelamentos direcionados a setores
específicos da economia, mas tão somente os programas mais amplos de parcelamento
instituídos no período em estudo, quais sejam:
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a) Programa de Recuperação Fiscal (Refis), instituído pela Lei nº 9.964, de 2000;

b) Parcelamento comum ou ordinário. A Lei 10.522/02, disponibilizou o
parcelamento ordinário de débitos de qualquer natureza perante a Fazenda Nacional. Não
se trata de um parcelamento especial, mas sim ordinário. Contudo, devido a sua relevância
para os fins deste estudo e do fato da lei estar inserida na linha temporal acompanhada, o
ato normativo foi devidamente destacado;

c) Parcelamento Especial (Paes), instituído pela Lei nº 10.684, de 2003;

d) Parcelamento Excepcional (Paex), instituído pela Medida Provisória nº 303, de
2006;
e) “Refis da Crise”, instituído pela Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro
de 2008, e Lei nº 11.941, 27 de maio de 2009 e suas posteriores reaberturas através das
Leis nº 12.865, de 2013, e Leis nº 12.973, de 2014 e 12.996, de 2014 e 13.043, de 2014.

f) Programa de Regularização Tributária (PRT), instituído pela Medida Provisória nº
766, de 4 de janeiro de 2017 e Programa Especial de Regularização Tributária (Pert),

instituído pela Lei 13.496, de 24 de outubro de 2017.
Tabela 5
Parcelamentos
Ano

Parcelamentos

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Lei 9.964/00
Lei 10.522/02
Lei 10.864/03

MP 303/2006

Lei 11.941/09

Lei 12.865/13
Lei 12.996/14
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2015
2016
2017
2018
2019
2020

MP no 766/17 e Lei 13.496/17

Além dos parcelamentos de natureza mais genérica indicados na tabela 5, houve
inúmeros outros com objetivos mais restritos, tais como direcionado débitos de
determinada origem e para setores da economia (BRASIL, 2017).

Figura 9: Parcelamentos
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Fonte: Recuperado de https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria
/pagamentos-e-parcelamentos/arquivos-e-imagens-parcelamento/estudo-sobre-os-impactos-dos-parcelam
entos-especiais.pdf

Consultando-se estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico sobre o tema OCDE (2014), percebe-se a discrepância entre os prazos
concedidos no Brasil e em outros países em relação a acordos de pagamento.

Nos parcelamentos especiais disponibilizados no Brasil, os prazos são
extremamente amplos, concedidos de forma acrítica, e com benefícios fiscais, conforme
se observa da figura 9.

No entanto, nos países objeto de estudo pela OCDE os parcelamentos possuem
prazos menores e circunstâncias individuais dos devedores são levadas em consideração
(OCDE, 2014).

Esta política de concessão de parcelamento sem o estabelecimento de critérios
racionais acaba ensejando efeitos deletérios para a arrecadação. Em que pese em um
momento inicial esses programas gerarem um acréscimo de receita, este ganho é
provisório. Isto porque a sucessiva concessão de parcelamentos reduz a propensão dos
contribuintes recolherem seus tributos espontaneamente (FABER; SILVA, 2016).

A expectativa de abertura de novos parcelamentos com condições vantajosas para
os devedores gera influência significativamente negativa na propensão dos contribuintes
em pagar seus impostos. Consequentemente, há uma queda na arrecadação no biênio
posterior ao parcelamento ofertado em razão da queda da arrecadação espontânea.

Portanto, em que pese o acréscimo inicial de receita, à longo prazo o efeito dos
sucessivos parcelamentos torna-se nefasto para o erário. A curva de arrecadação acaba
atingindo patamares inferiores à dos períodos sem parcelamento (PAES, 2014).
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5. Produto Interno Bruto

A arrecadação da instituição foi analisada em comparação com o desempenho da
economia, através dos dados do Produto Interno Bruto, que consiste na soma de todos os
bens e serviços produzidos em determinado período (BRASIL, 2020 c).

Considera-se salutar analisar o percentual de crescimento do Produto Interno
Bruto em conjunto com o crescimento da arrecadação promovida pela PGFN, em razão
da esperada correlação entre a pujança da economia e o incremento de arrecadação (IFI,
2017).

Figura 10: Relação entre crescimento do PIB e as receitas da União
Fonte: Recuperado de https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/05/30/baixo-crescimentoarrecada cao-avanca-pouco-e-dificulta-ajuste-fiscal.ghtml

Observe-se a figura 10 trata das receitas gerais da União, enquanto o presente
trabalho aborda a correlação da arrecadação da PGFN tão somente. Importante observar
que, conforme dados do Portal da Transparência (BRASIL, 2021), o valor total
arrecadado pela União em 2020 atingiu o montante de R$ 3,63 trilhões, enquanto o
montante auferido pela PGFN foi de R$ 25,46 bilhões. Isto é, 0,7 % das receitas da União.

59

6. Metodologia

O presente trabalho busca analisar o impacto das iniciativas adotadas pela PGFN
através de seu planejamento estratégico no desempenho do órgão.

Foi realizado um estudo no âmbito da PGFN utilizando-se o método de
rastreamento de processo (process tracing), a fim de apurar a relação de causalidade entre
as ações de planejamento estratégico e os resultados apresentados pela instituição
(COLLIER, 2011).

Pretendeu-se estudar a existência de relação de causalidade eventualmente
existente entre os Ciclos de Planejamento Estratégico, adotados pela PGFN a partir de
2012, e o desempenho da instituição. Sendo este mensurado a partir da arrecadação
auferida em decorrência da atuação do órgão.

Os Ciclos de Planejamento Estratégico constituem a variável independente. A
variável dependente consiste na arrecadação obtida pela PGFN. As variáveis concorrentes
serão a variação anual do PIB e os parcelamentos especiais implementados durante o
período de estudo, visto que esses fatores impactam significativamente no auferimento
de receitas, conforme explicitado neste trabalho.

Inicialmente, foi realizada uma análise de conteúdo dos atos normativos,
instituidores dos Ciclos de Planejamento Estratégico em estudo:

a) Portaria PGFN nº 869, de 28 de dezembro de 2011.
b) Portaria PGFN nº 437, de 2 de julho de 2013
c) Portaria PGFN nº 1151, de 19 de dezembro de 2016.
d) Portaria PGFN nº 4261, de 14 de abril de 2021.
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A análise prosseguiu com o estudo das iniciativas mais diretamente direcionadas
ao incremento da arrecadação, relacionadas na Tabela 3, e as principais ações estratégicas
destas decorrentes, constantes da Tabela 6.

Conforme destacado na Tabela 4, foram identificadas iniciativas não
necessariamente vinculadas diretamente à arrecadação, mas que se encontram alinhadas
com as diretrizes da Nova Governança Pública (SILVESTRE, 2019), conforme Tabela 1.

O estudo teve sequência com a análise da conformidade dos princípios e ações do
planejamento estratégico (BRASIL, 2021 b) com os conceitos trabalhados no referencial
teórico quanto ao clima e cultura institucionais (TEIXEIRA et. al, 2012), motivação
(Oliveira; Estivalete, 2019), e seus efeitos no comportamento institucional (MAERTINS,
2016).

O rastreamento do processo foi utilizado para analisar a inferência causal entre as
ações de planejamento estratégico e a variação na arrecadação do órgão. O estudo foi
realizado a partir do exame das variáveis que, conforme a hipótese apresentada, possuem
o potencial de influenciar no resultado (COLLIER, 2011).

O fenômeno que se pretende compreender é o impacto das ações decorrentes dos
Ciclos de Planejamento Estratégico no desempenho da instituição. Trabalhou-se com a
hipótese de que haveria influência das iniciativas de planejamento estratégico perpetradas
pela PGFN na arrecadação do órgão.

As hipóteses alternativas são no sentido de que a variação do PIB ou os
parcelamentos especiais seriam mais impactantes sobre o desempenho arrecadatório da
PGFN, relegando o resultado das ações estratégicas a segundo plano.

Foi examinado o desempenho do órgão, a partir do ano de 2000, através do
acompanhamento da evolução da arrecadação de créditos auferida em decorrência da
atuação institucional.

Escolheu-se o período a partir de 2000 a fim de que se possa acompanhar a
evolução da arrecadação da instituição antes e depois dos Ciclos de Planejamento
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Estratégico, implementados a partir de 2012. Além disso, o período abrange uma série
de parcelamentos especiais disponibilizados nos últimos anos.

Estes parcelamentos possuem influência significativa na arrecadação promovida
pela instituição (PAES, 2014), sendo imprescindível considerá-los na avaliação do
desempenho institucional, visto que não estão inseridos nos Ciclos de Planejamento
Estratégico.

Além disso, não se pode ignorar a influência da pujança da economia na
arrecadação, visto que um maior aquecimento da economia enseja maior geração de renda
e elevação de investimentos e do consumo, com presumíveis consequências sobre a
tributação.

No intuito de se analisar o impacto dos Ciclos de Planejamento Estratégico sobre
o desempenho da instituição, foi acompanhado o histórico de arrecadação antes e depois
de sua implementação. Ademais, foram utilizadas como variáveis de controle a existência
de parcelamentos especiais e a evolução do PIB, visto que podem impactar a arrecadação.
Com a análise destas variáveis, pretendeu-se identificar a existência de
causalidade entre as ações de planejamento estratégico perpetradas pela PGFN e o
desempenho arrecadatório do órgão.

Cumpre observar que não se considera que as hipóteses ora apresentadas sejam
mutuamente excludentes. Pelo contrário, presume-se que as hipóteses sejam
concorrentes. Isto é, acredita-se que tanto a variável independente quanto as variáveis de
controle colaborem em alguma medida para o resultado manifestado pela variável
dependente (ZACKS, 2017). O que se procura observar é a intensidade de participação
das variáveis em estudo no desempenho da instituição, manifestado através da
arrecadação auferida.

Imprescindível ressaltar que não se pretende concluir que o planejamento
estratégico possa, por si só, explicar o desempenho arrecadatório da PGFN. Na verdade,
a partir da análise das ações implementadas, busca-se compreender se esse fator propicia
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condições que possam, em alguma medida, ser capazes de influenciar o resultado
observado (AMORIM NETO; RODRIGUEZ, 2016).

Procura-se, desta forma, constatar qual o impacto das ações de planejamento
estratégico adotadas pela organização no intuito de incrementar sua efetividade social, de
otimizar a geração de valor público. Sendo que, para os fins do presente trabalho, o
desempenho foi mensurado através da variação da arrecadação obtida em decorrência da
atuação da PGFN.

6.1 Limitações da metodologia de pesquisa

Conforme já destacado, a fim de mensurar o desempenho da instituição foi
analisado apenas o histórico dos recursos arrecadados pelo órgão nos últimos vinte anos.

A arrecadação do órgão foi acompanhada considerando-se duas variáveis de
controle, o resultado do PIB e a existência de parcelamentos especiais, visto serem fatores
que impactam diretamente na variável dependente.

O presente estudo observou a relação entre as variáveis acima descritas a fim de
permitir a compreensão do impacto das ações dos Ciclos de Planejamento Estratégico da
PGFN no desempenho da instituição.

Importante ressaltar que a arrecadação é apenas de um dos aspectos que poderiam
ser utilizados para mensurar a efetividade do órgão. Não foram considerados os valores
que o erário deixou de perder em virtude da atuação da instituição, tendo em vista a maior
dificuldade na obtenção de dados objetivos quanto ao resultado desta atuação.

Além disso, também não serão consideradas a atividade da área consultiva e a
representação extrajudicial exercida no CARF, e no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.

Questões como, por exemplo, o respeito ao cidadão que utiliza os serviços da
instituição, a colaboração para construção de uma cidadania fiscal (BORGES; PORTO,
2016) e para a o desenvolvimento da cultura tributária pátria (REÁTEGUI, 2015), são
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temas tratados no planejamento estratégico da PGFN e atinentes à eficácia social da
instituição.

Portanto, diversos fatores indiciários da geração de valor público pelo órgão,
como o conhecimento e compreensão da sociedade quanto às atividades desenvolvidas
pela instituição, a satisfação dos cidadãos e entidades públicas e privadas que se
relacionam com a PGFN, e efeitos da atuação do órgão na livre concorrência, por
exemplo, não foram objeto de mensuração neste estudo.

Desta forma, para fins de medição do desempenho institucional, este estudo
considerou um indicativo restrito da atuação da PGFN.

Ademais, cumpre observar o curto período desde a implementação dos Ciclos de
Planejamento Estratégico. Portanto, desde o ano de início em 2012, inclusive, até o termo
final do estudo em 2020, inclusive, há apenas nove anos a serem considerados.

Destaque-se ainda a possibilidade de existirem outras variáveis capazes de
influenciar nos resultados observados, mas que não foram identificadas neste estudo.

Ademais, importante abordar a questão da confiabilidade dos dados de
arrecadação. Os montantes arrecadados foram apresentados pela PGFN após consulta
formulada através da LAI, processo 03005.120224/2021-18. Ocorre que, conforme será
abordado durante análise dos dados, há um incompreensível acréscimo de arrecadação no
ano de 2005. Sendo que, a partir deste ano, os montantes arrecadados mantiveram-se em
um nível mais elevado.

Tais fatos levam a crer que pode ter havido uma mudança na metodologia de
cálculo dos valores arrecadados. Desta forma, foi realizado novo pedido com base na
LAI, processo 03005.212781/2021-64. No entanto, após vencido e prorrogado o prazo
para o atendimento da demanda, o órgão reportou que ainda não conseguiu identificar o
motivo da inconsistência em virtude da antiguidade dos dados. O procedimento foi
concluído sem que houvesse explicação para o fato.
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Figura 11: Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação
Fonte: recuperado de https://falabr.cgu.gov.br/Manifestacao/ConsultarManifestacaoCidadao.aspx

Tendo em vista todas as limitações acima expostas, torna-se desaconselhável a
generalização dos resultados encontrados para a abordagem de estudos em outros órgãos
públicos, mesmo que possuam finalidades semelhantes, tais como procuradorias
estaduais e municipais.
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7. Análise dos dados

Conforme constatado no estudo das iniciativas decorrentes dos Ciclos de
Planejamento Estratégico, diversas ações não vinculadas diretamente à arrecadação foram
implementadas no intuito de otimizar a eficácia da instituição.

Destacam-se dentre essas iniciativas pesquisas para conhecer os integrantes da
instituição, ações para melhorar a integração entre os servidores, aproximação entre a
cúpula e a base da organização, ações de reconhecimento pelo bom trabalho
desempenhado, respeito à meritocracia, preocupação com a transparência interna e
externa, dentre outras.

Nota-se, portanto, que a PGFN vem adotando medidas que se identificam com os
princípios da Nova Governança Pública (SIVESTRE, 2019). O processo de planejamento
estratégico da organização está direcionado para transformar o comportamento
institucional no intuito de torná-la mais efetiva para a sociedade (BRASIL, 2021 b).

Em que pese não ser possível mensurar com a devida objetividade os resultados
destas ações, o fato é que consistem em iniciativas reconhecidas como essenciais para a
modernização institucional, conforme abordado ao longo do referencial teórico (KLEIN;
MARCARENHAS, 2016).

Desta forma, os Ciclos de Planejamento Estratégico produziram medidas
alinhadas com as diretrizes da Nova Governança Pública (SILVESTRE, 2019). Portanto,
espera-se que tais iniciativas sejam apropriadas ao propósito que a instituição pretende
alcançar, qual seja, adequar-se às demandas mais atuais da sociedade, a fim de promover
efetiva contribuição para a vida dos cidadãos.

Em razão do elevado quantitativo de débitos inscritos em dívida ativa, bem como
da quantidade de processos judiciais com atuação da PGFN (BRASIL, 2021 d), percebese que o enfrentamento do massivo fluxo de trabalho precisa ser tratado de forma
estratégica, com o estabelecimento claro de prioridades e foco nos resultados que se
pretende alcançar.
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Analisando-se as ações estratégicas perpetradas pelo órgão, desde o início dos
Ciclos de Planejamento Estratégico, destacam-se Regime Diferenciado de Cobrança de
Créditos (BRASIL, 2016 a), a Política de Redução de Litigiosidade (BRASIL 2016 b), o
Negócio Jurídico Processual (BRASIL, 2018 c) e a Transação Tributária (BRASIL, 2019
d). Tais medidas são aptas a promover uma maior racionalidade no emprego dos recursos
humanos e materiais da instituição.

Essas iniciativas merecem destaque pois ensejaram número significativo de ações
concretas que impactaram no desempenho da PGFN, conforme se constata da Tabela
(BRASIL 2021 d).

Tabela 6
Ações estratégicas
Ação
RDCC
Redução da
Litigiosidade
Negócio Jurídico
Processual
Transação

Objetivo
Maior eficiência na recuperação do crédito
Identificação de erros em débitos inscritos em
Dívida Ativa

Ano
2016

2016
Redução da taxa de congestionamento de
processos no judiciário
Facilita a regularização dos débitos conforme as
especificidades de cada caso
Estímulo à regularização de contribuintes com
débitos considerados pela PGFN como
irrecuperáveis e de difícil recuperação

2018
2019

A partir do ano de 2014 a PGFN passou a publicar o periódico PGFN em
Números, onde as principais ações praticadas e resultados obtidos pela instituição no ano
anterior são reportados (BRASIL, 2021 d). São informações públicas, não havendo
impedimento para sua divulgação.

Observe-se que os Ciclos de Planejamento Estratégico se iniciaram em 2012
(BRASIL, 2021 b). Logo em seguida, os dados acerca da atuação institucional passaram
a ser divulgados de forma mais ordenada. O periódico publica apontamento das ações
concretas adotadas e resultados específicos obtidos. Tal iniciativa destinada a promover
incremento na transparência e no monitoramento dos resultados encontra-se conforme os
princípios e valores esposados no planejamento estratégico da instituição.
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Com a divulgação das ações estratégicas foi possível constatar que o ano de 2016
pode ser considerado um marco para a PGFN. A partir deste ano passaram a ser
promovidas significativas mudanças na forma de atuação da instituição, que passou a
atuar de forma mais coordenada e racional.

A gestão estratégica que começou a ser implementada a partir de 2012 germinou
ao longo aos anos na organização tendo resultado em uma nova filosofia de enfrentamento
dos desafios para a cobrança da dívida ativa. Percebe-se uma nova forma de pensar a
atuação institucional.

Esta nova filosofia manifestou-se através do RDCC e de suas iniciativas
correlatas, tais como o foco na redução da litigiosidade, que por sua vez se manifesta
através do Negócio Jurídico Processual e da Transação Tributária.

Tabela 7
Principais atuações – PGFN em números (BRASIL, 2021 d)
Ano
2016
2016

2016

2016

2017

2017

2018

Ações
Arquivamento do aproximadamente 1 milhão de processos de valor até R$ 1
milhão
Implantação do diligenciamento centralizado em busca do devedor e de seu
patrimônio
Instalação do Grupo de Operações Especiais de Combate À Fraude Fiscal
Estruturada. – GOEFF e o Laboratório de Tecnologia da PGFN – LAB PGFN,
com caráter operacional objetivando atuar em casos de grande complexidade,
envolvendo fraudes fiscais sofisticadas e valores milionários.
Disponibilização de diversos atributos e métricas referentes aos devedores e ao
estoque da dívida. Classificação da recuperabilidade dos créditos. Painel de
acompanhamento dos resultados do RDCC. Relatórios de controle de
parcelamentos rescindidos.
Regulamentação do Procedimento Administrativo de Reconhecimento de
Responsabilidade – Parr, através da Portaria PGFN no 948/2017. Prática adotada
em consonância com recomendação da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico – OCDE, que recomenda resolução administrativa
dos conflitos, de forma que o Poder Judiciário atue apenas residualmente,
Classificação dos créditos inscritos e dívida ativa da União e do FGTS (rating da
dívida). Mais de 15 milhões de débitos foram classificados mediante utilização
de ferramentas de Big Data. Trata-se de iniciativa imprescindível para a definição
de estratégias de cobrança.
Novo marco normativo de cobrança da dívida ativa (Lei 13.606/2018 e Portaria
no PGFN 33/2018). Regulamenta os processos de trabalho da PGFN desde o
momento do recebimento dos créditos para inscrição até a adoção de estratégias
de cobrança. Garantia antecipada da dívida, revisão do crédito inscrito e
ajuizamento seletivo.
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2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019

2019

2019

2020

Criação do Canal de Denúncias Patrimoniais, a fim de permitir colaboração da
sociedade com a atividade de recuperação da dívida ativa.
Criação de sistema para fins de monitoramento patrimonial e diligenciamento
automático dos devedores: PGFN Analytics.
Nova plataforma de atendimento da PGFN: Regularize.
Ingresso da PGFN no Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN).
Implantação de novo módulo de controle de prescrição no sistema da dívida
ativa. Extinção de mais de 600 mil inscrições, com valor aproximado de R$ 2,6
bilhões
A PGFN passou a compartilhar a base de dados da dívida ativa da União com o
Serasa, fomentando a cobrança administrativa dos créditos.
Fim do ajuizamento de processos físicos, permitindo o aprimoramento da
estratégia de cobrança
Possibilidade de celebração de Negócio Jurídico Processual na cobrança da
dívida ativa, nos termos da Portaria PGFN n. 742/2018. Esta ferramenta de
autocomposição permitiu a regularização de débitos n ordem de 2,7 bilhões.
Publicação dos Dados Abertos da Dívida Ativa. Adotando as melhore práticas
de transparência, nos termos da Lei 12.527/2011 e da Política de Dados
Abertos, conforme o Decreto nº 8.777/2016, a PGFN passou a publicar a base
completa da dívida ativa da União e do FGTS.
MP nº 899/2019 e Portaria PGFN nº 11.956/2019. Estabelecimento de requisitos
e condições para a transação resolutiva de conflitos.
A PGFN disponibilizou diversos programas de transação em 2020, destinados a
devedores com reduzida capacidade de pagamento ou que tiveram suas finanças
prejudicadas pela pandemia. Além das transações por adesão, destacam-se os
acordos de transação individual realizados pelas unidades descentralizadas. Já
foram negociados mais de 800 mil débitos, no valor de R$ 81,9 bilhões, por
aproximadamente 60 mil pessoas físicas e 140 mil pessoas jurídicas.

Observemos agora o histórico da arrecadação da PGFN, com correção pelo IPCA
e analisada em conjunto com a evolução do PIB e com os parcelamentos disponibilizados
no período.

Cumpre destacar ainda os efeitos da Lei 11.457, de 16 de março de 2007 na
arrecadação da PGFN. Este ato legislativo transferiu para o órgão a atribuição para a
cobrança das Contribuições Previdenciárias. Desta forma, este fato gerou excepcional
acréscimo de arrecadação no ano de 2007, visto que a instituição passou a arrecadar
valores referentes a tributos que até então não eram de sua atribuição.
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Tabela 8
Arrecadação da PGFN x PIB x Parcelamentos e outros
ARRECADAÇÃO
ARRECADAÇÃO
BILHÕES
VARIAÇÃO %
PIB %
(IPCA IBGE 12/2020)
2000
7,87
------4,4
2001
6,39
-18,8
1,4
2002
9,74
52,42
3,1
2003
6,42
-34,08
1,1
2004
6,90
7,47
5,8
2005
12,74
84,63
3,2
2006
12,73
-0,07
4,0
2007
16,61
30,47
6,1
2008
15,21
-8,42
5,1
2009
21,70
42,66
-0,1
2010
12,94
- 40,36
7,5
2011
23,77
83,69
4,0
2012
22,17
-6,73
1,9
2013
44,11
98,96
3,0
2014
30,33
-31,24
0,5
2015
20,23
-33,25
-3,5
2016
17,61
-12,95
-3,3
2017
30,21
71,55
1,3
2018
26,33
-12,84
1,8
2019
25,83
1,89
1,4
2020
25,46
-1,43
-4,1
*consolidação do parcelamento da Lei 11.941
** A Lei 13.043/14 estendeu o prazo de adesão ao parcelamento
*** Parcelamento da MP 766/2017 neste mesmo ano
ANO

PARCELAMENTOS
E OUTROS
Lei 9.964/00
Lei 10.522/02
Lei 10.864/03

MP 303/2006
Lei 11.457/07
Lei 11.941/09
Lei 11.941/09 *
Lei 12.865/13
Lei 12.996/14**

Lei 13.496/17 ***

COVID 19

Arrecadação PGFN em bilhões de Reais
Correção monetária IPCA 12/2020
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Figura 12: Arrecadação da PGFN em bilhões de reais – IPCA 12/2020
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Variação percentual do PIB
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Figura 13: Variação percentual do PIB

Importante pontuar que o PIB brasileiro atingiu no ano de 2020 o montante de R$
7,4 trilhões de reais (BRASIL, 2020 c). Já a PGFN arrecadou R$ 25,46 bilhões de reais.
Ou seja, o órgão auferiu aproximadamente 0,34 % do PIB.

Percebe-se que a volatilidade existente na variação percentual da arrecadação da
PGFN é muito mais intensa que a variação apresentada pelo PIB. Possivelmente isto
possa ser explicado pela significativa diferença entre os valores absolutos do PIB e a
arrecadação da PGFN. Por exemplo, uma ação exitosa de bilhões de reais impactaria de
forma destacada na arrecadação da Procuradoria da Fazenda. Contudo, um acréscimo de
desempenho desta monta seria indiferente para a oscilação do PIB.

Os gráficos das figuras 14 e 15 possuem duplo eixo. Na figura 14 a escala da
esquerda refere-se à variação percentual da arrecadação e a da direita à variação
percentual do PIB. Na figura 14, a escala da esquerda refere-se à arrecadação da PGFN
em bilhões de reais, e a da direita à variação percentual do PIB.
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Variação percentual Arrecadação X PIB
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Figura 14: Variação percentual Arrecadação da PGFN (eixo esquerdo) X variação
percentual do PIB (eixo direito).
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Figura 15: Arrecadação PGFN em Bilhões de Reais (eixo esquerdo) x Variação
percentual do PIB (eixo direito).

Ressalte que nas figuras acima a arrecadação da PGFN ao longo nos anos foi
corrigida pelo IPCA (IBGE) na tabela 8. Sem a correção monetária, os valores são os que
seguem.
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Tabela 9
Arrecadação da PGFN sem correção monetária
ANO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

ARRECADAÇÃO
EM REAIS
2.372.190.687,76
2.075.675.198,84
3.505.246.407,01
2.565.124.983,71
2.959.073.968,72
5.790.861.798,19
5.961.664.066,67
8.102.511.655,82
7.891.416.635,23
11.738.771.597,62
7.392.119.954,28
14.487.049.581,19
14.251.602.895,27
29.992.682.275,13
21.969.689.749,59
16.196.887.170,75
15.083.261.958,35
26.593.305.056,09
24.122.262.158,74
24.438.792.401,51
25.461.784.172,16

PIB %
4,4
1,4
3,1
1,1
5,8
3,2
4,0
6,1
5,1
-0,1
7,5
4,0
1,9
3,0
0,5
-3,5
-3,3
1,3
1,8
1,4
-4,1

Feitas as ponderações acima e analisando-se os valores arrecadados pela PGFN
após a correção monetária, passamos a considerar o que segue.

Ao contrário do que se esperava, não é possível constatar com clareza a existência
de uma relevante correlação positiva entre a variação do PIB e a arrecadação promovida
pela PGFN. Neste universo de estudo de vinte anos, apenas em onze os valores auferidos
pelo órgão variaram no mesmo sentido do Produto Interno Bruto. Portanto, em 55 % dos
anos as duas variáveis caminharam no mesmo sentido, e em 45% percorreram caminhos
opostos.

Nos anos de 2002, 2004, 2005, 2007, 2011, 2013, 2017 e 2019, tanto o PIB quanto
a arrecadação da PGFN variaram de forma positiva. Nos anos de 2015, 2016 e 2020,
houve variação negativa tanto do PIB quanto da arrecadação do órgão.
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Nos anos de 2001, 2003, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 e 2018 a arrecadação da
PGFN variou negativamente, enquanto o PIB variou positivamente. Apenas em 2009 o
auferimento de valores pelo órgão se expandiu enquanto o PIB se retraiu.

O ano de 2020 merece especial atenção. Observando-se a tabela 9, sem a correção
monetária, a arrecadação da PGFN teria se expandido em um momento de queda
significativa do PIB.

Mesmo considerando-se os valores corrigidos da tabela 8, a queda de arrecadação
foi irrisória caso comparada à brusca queda do PIB observada em razão da pandemia do
COVID - 19.

Conforme se observa da tabela 8, o último parcelamento especial ocorreu em
2017. Nos anos seguintes à disponibilização do parcelamento acontece normalmente uma
queda na arrecadação (FABER; SILVA, 2016), assim como ocorreu nos anos de 2018 e
2019.

Feitas essas considerações, o resultado positivo no ano de 2020, mesmo em meio
à elevada queda do PIB, pode significar que as ações de planejamento estratégico
possivelmente estejam contribuindo de forma positiva para a arrecadação, em razão da
ausência de outros fatores que possam explicar o fenômeno.

Quanto aos anos que apresentaram correlação negativa entre as variáveis em
análise, observamos o que segue.
2001 – No ano anterior, houve o parcelamento REFIS (Lei 9.964/00). Conforme
já observado, os anos seguintes ao da implementação de parcelamento ocasionam redução
na arrecadação. Observe-se que em 2001 houve desaceleração no crescimento do PIB,
que em 2000 havia variado 4,4% e em 2001 variou 1,4%.
2003 – Houve o parcelamento PAES (Lei 10.864/03) neste ano. A lei do referido
parcelamento não estimulou o pagamento à vista, nem a necessidade de recolhimento de
valores mais elevados na primeira parcela para possibilitar a consolidação do
parcelamento. Além disso, permitiu o parcelamento em 180 meses. Some-se a isso o fato
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de o país atravessar cenário econômico bastante desafiador (RIBEIRO, 2015). Houve
desaceleração do PIB, que em 2002 havia crescido, 3,1 % e em 2003 cresceu 1,1 %.

Destaque-se que me 2002 foi publicada a Lei 10.522/02, que regulamentou o
CADIN, Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin).
Tal cadastro impõe uma série de restrições a quem pretende atuar perante o setor público.
Além disso, esta mesma lei disponibilizou o parcelamento ordinário de débitos de
qualquer natureza perante a Fazenda Nacional.

Esses eventos podem explicar o

significativo aumento de arrecadação em 2002, e a ausência de efeito positivo na
arrecadação em 2003, mesmo com a disponibilização do parcelamento da Lei 10.864/03.
2006 – Houve o parcelamento PAEX (MP 303/2006). Sendo que, neste caso,
houve aceleração no crescimento do PIB em relação ao ano anterior, de 3,2 % em 2005
para 4,0% em 2006. A MP 303, de 29 de junho de 2006, teve seu prazo de vigência
encerrado no dia 27 de outubro de 2006. A norma não estimulava o pagamento à vista e
permitia o parcelamento em cento e trinta meses. Em 2005 a arrecadação da PGFN havia
crescido significativamente: 84,63%. No ano de 2006 o resultado manteve-se estável.
Houve uma pequena queda considerando-se os efeitos da inflação, ou um pequeno
aumento, desconsiderando-se a correção monetária.

Neste ponto, cumpre analisar o elevado aumento de arrecadação em 2005. A partir
desta data, a arrecadação da PGFN aparenta ter atingido um novo patamar e se mantido
neste novo nível a partir de então. Não foi encontrada explicação para tal fenômeno, o
que leva a crer que pode ter havido alguma revisão na metodologia de cálculo dos valores
arrecadados. A fim de esclarecer a questão, foi realizado novo pedido com base na LAI,
processo 03005.212781/2021-64. Entretanto, após prorrogado o prazo para atendimento
e vencida a nova data estipulada, a resposta foi inconclusiva:
“(...) informamos que a inconsistência apontada está sendo averiguada. Por se
tratar de dado antigo, não houve tempo hábil para a conclusão da análise.
Quanto aos demais itens do pedido, esclarecemos que não foi possível atender
à solicitação, por conter pedido que exige trabalho adicional, cruzamento,
análise e interpretação de dados, conforme disposto no art. 13, inciso III, do
Decreto nº 7.724/2012.”
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Portanto, não foi possível elucidar as causas da elevação da arrecadação em 2005.
2008 – Em 2007, foi publicada a Lei 11.457/07, que criou a Super Receita,
transferindo a cobrança das Contribuições Previdenciárias para a PGFN. Assim, a partir
de 2007 a arrecadação do órgão aumentou em razão desta nova fonte. Entretanto, o órgão
também experimentou um acréscimo de trabalho nos anos seguintes, visto que passou a
ter que atuar em lides previdenciárias, tema sobre o qual até então não possuía expertise.
2010 – Em 2009 foi publicada a Lei 11.941, que instituiu o chamado “Refis da
Crise”, permitindo pagamento à vista com significativos descontos, com como
parcelamento das dívidas por longos períodos e ainda assim com redução da dívida. Esta
lei promoveu um acréscimo de arrecadação de 42,66 % no ano de seu lançamento, em
2009. Contudo, nos anos seguintes causou uma queda na arrecadação, conforme previsto
nos estudos referentes aos parcelamentos especiais (FABER; SILVA, 2016). Note-se que
não obstante o PIB ser variado positivamente em 7,5 % neste ano, houve uma queda na
arrecadação de 40,36%.
2012 – Houve desaceleração do crescimento do PIB de 4,0 % em 2011 para 1,9
%. Em 2011 a arrecadação cresceu 83,69 %. Em 2011 foi publicada a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 2/2011, que tratava da consolidação do parcelamento previsto na Lei
11.941/09. A consolidação consiste em uma etapa do programa em que os interessados
precisam apresentar informações ao fisco e recolher determinados valores a fim de que
seus débitos permaneçam parcelados, ou para que sejam incluídos no parcelamento. Esta
regulamentação ocasionou arrecadação excepcional de valores. Desta forma, houve
queda de arrecadação em 2012, conforme costuma ocorrer nos anos seguintes à
disponibilização de parcelamentos.
2014 – Em 2013 houve o parcelamento da Lei 12.865/13 que gerou um aumento
de arrecadação de 98,96%. Conforme já observado, no período seguinte aos
parcelamentos a arrecadação costuma cair. Em 2014, houve o parcelamento da Lei
12.996/14. Contudo, ainda assim houve redução na arrecadação. Pontue-se que também
houve queda na aceleração da economia. O PIB em 2013 subiu 3,0 % e em 2014, 0,5%.
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2018 – Em 2017 houve os parcelamentos instituídos pela Medida Provisória nº
766/17 e pela Lei 13.496/17, que ajudaram a promover um aumento de 71,55 % na
arrecadação. Consequentemente, em 2018 houve uma esperada queda na arrecadação,
conforme ocorre nos anos seguintes à disponibilização de parcelamentos especiais (PAES
2014).

Analisando-se os dados de arrecadação, o PIB e os diversos parcelamentos
especiais disponibilizados, percebesse que estes últimos são determinantes para
influenciar o desempenho da PGFN. Entre 2013 e 2017 mais de 60% dos valores
recuperados pela PGFN originaram-se de parcelamentos especiais (TCU, 2019 b).

Entretanto, esses programas de parcelamento não estabeleceram nenhuma
avaliação acerca da recuperabilidade destes créditos. Portanto, devedores com plena
capacidade de pagar suas dívidas espontaneamente puderam aderir aos parcelamentos
com prazos extensos para pagamento além de abatimento dos valores.

Neste ponto, a iniciativa constante da tabela 7 no sentido de classificar os créditos
inscritos em dívida ativa da União e do FGTS, mediante utilização de ferramentas de Big
Data, vem ao encontro da necessidade de combater essa distorção (BRASIL, 2021 d).

Os parcelamentos especiais, eventualmente também chamados de excepcionais,
não possuem mais excepcionalidade nenhuma. Importante ressaltar que não houve apenas
os parcelamentos dotados de maior generalidade destacados nas tabelas 5 e 8. Conforme
apuração do TCU, entre 2000 e 2017 houve vinte e oito parcelamentos especiais
disponibilizados aos contribuintes (TCU, 2019 b).
Nos termos do Acórdão no 2497/208 (TCU, 2019 b), auditoria realizada pelo TCU
na gestão da dívida ativa da União constatou que os prazos de pagamento concedidos
pelos parcelamentos especiais não possuem paralelo no mundo. O estudo foi publicado
em 2018 e o Órgão de Contas concluiu que estes parcelamentos geram distorções no
sistema tributário e estimou impacto fiscal de mais de R$ 23 bilhões entre 2017 e 2020.
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Figura 16: Comparativo entre prazos de parcelamentos
Fonte: recuperado de https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/auditoria-operacional-na-gestaoda-divida-ativa-da-uniao.htm

A Corte de Constas conclui ainda que há elevadas chances de os devedores
optarem por aderir aos parcelamentos apenas para se esquivar das estratégias de cobrança
implementadas pela PGFN. Isto é, as empresas estariam utilizando esses programas de
parcelamento como mecanismo para rolagem de suas dívidas, em virtude de sua reiterada
disponibilização (TCU, 2019 b).

Figura 17: Percentual de exclusão do Refis por não pagamento
Fonte: recuperado de https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/auditoria-operacionalna-gestao-da-divida-ativa-da-uniao.htm

Ressalte-se que, em consonância com o estudo realizado na presente dissertação,
o TCU na referida auditoria concluiu que:
“Não obstante as deficiências relatadas, observou-se que há projeto da
Procuradoria para restruturação do modelo de cobrança, com potencial de induzir
mudança estrutural na gestão dos créditos inscritos em dívida e influenciar, ao cabo, a
recuperação dos valores inscritos. Os elementos obtidos permitiram verificar que o novo
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modelo deverá trazer ganhos de racionalidade e efetividade, notadamente: melhoria do
fluxo de trabalho de gestão da dívida ativa da União; potencial diminuição do
congestionamento da justiça em virtude do arquivamento de processos de execução fiscal;
aumento da recuperação de dívida ativa; maior transparência de informações contábeis
referentes ao estoque de créditos inscritos; classificação de créditos inscritos, de acordo
com a perspectiva de recuperação; e uso mais racional das estratégias de cobrança,
principalmente extrajudiciais (TCU, 2019 b)”.

Desta forma, em que pese as iniciativas adotadas em decorrência dos Ciclos de
Planejamento Estratégico serem adequadas a otimizar a efetividade da PGFN, a política
de adoção acrítica de parcelamentos especiais prejudica sensivelmente os resultados
advindos das novas estratégias implementadas para recuperação do crédito público.

Importante ressaltar que a disponibilização reiterada de parcelamentos especiais
se trata de questão afeta à esfera política de poder (DESMIDT; MEYFROODT, 2020).
Por mais que os órgãos técnicos se manifestem contrariamente a esses programas, a
decisão final não lhes cabe, mas sim à classe política.

Conforme estudo publicado pela Receita Federal do Brasil (BRASIL, 2017):
“A instituição de modalidades especiais de parcelamento de débitos, com
reduções generosas de multas, juros, e também encargos legais cobrados quando da
inscrição em Dívida Ativa da União vem influenciando de forma negativa o
comportamento do contribuinte no cumprimento voluntário da sua obrigação,
evidenciando assim uma cultura de inadimplência”.

7.1 Indicativos de efeitos positivos dos Ciclos de Planejamento Estratégico

Ao longo deste estudo foram reportadas as dificuldades a serem enfrentadas na
implementação de uma gestão estratégica. No caso específico da PGFN, merece destaque
a disponibilização acrítica de programas de parcelamentos e pagamentos à vista com
inúmeros benefícios fiscais. Nada obstante, ainda assim é possível identificar indícios de
causalidade entre as ações de planejamento estratégico e resultados positivos obtidos pela
instituição.
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Conforme analisado na tabela 2, desde o início dos Ciclos de Planejamento
Estratégico a PGFN vem adotando iniciativas em diversos aspectos de sua gestão para
otimizar sua efetividade social.

Contudo, nota-se que partir do ano de 2016 a PGFN foram implementadas
medidas mais concretas com potencial para incrementar a arrecadação promovida pela
organização.

Foram destacadas quatro iniciativas mais significativas que, à toda evidência,
estão estritamente relacionadas entre si:

a) Regime Diferenciado de Cobrança de Créditos - RDCC (BRASIL, 2016 b)
b) Política de redução de litigiosidade (BRASIL 2016 b);
c) Negócio Jurídico Processual (BRASIL, 2018 c)
d) Transação Tributária (BRASIL, 2019 d).

A partir destas iniciativas, foram implementadas ações concretas que ensejaram
benefícios mensuráveis no sentido de geração de valor público para a sociedade a partir
da atuação da PGFN.

Desde 2012 a instituição começou a acompanhar a variação do quantitativo de
devedores da União. Sendo que, em 2020, foi registrada uma queda neste número
(BRASIL, 2021 b).

Em 2019, havia 4,9 milhões de devedores, enquanto no ano 2020 o montante foi
reduzido para 4,6 milhões. Essa redução sem precedentes está em consonância com os
objetivos pretendidos com as medidas implementadas com o programa de depuração do
estoque baseado no aprimoramento de rotinas de controle da legalidade dos débitos,
conforme a tabela 7.

Destaque-se a neste ponto a inquestionável relevância da classificação do estoque
da dívida ativa. Vejamos a relação entre o estoque por rating e a recuperabilidade de cada
categoria (BRASIL, 2021 b).
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Tabela 10
Rating
Rating

Percentual do Estoque

Percentual de eficiência na recuperação

A
B
C
D

11,05
24,97
16,15
46,83

16,90
6,01
1,94
0,43

Figura 18: Estoque da dívida por rating
Fonte:

recuperado

de

https://sites.google.com/pgfn.gov.br/agdauf/p%C3%A1gina-inicial

/n%C3%BAmeros-e-relat%C3%B3rios-da-d%C3%ADvida-ativa?authuser=0#h.p0pBTz2EaBdSR

Figura 19: Índice de eficiência
Fonte:

recuperado

de

https://sites.google.com/pgfn.gov.br/agdauf/p%C3%A1gina-

inicial/n%C3%BAmeros-e-relat%C3%B3rios-da-d%C3%ADvida-ativa?authuser=0#h.p_0pBTz2EaBd
SR
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Constata-se que em que pese as dívidas com Rating A constituírem apenas 11,05%
do estoque total da dívida, o índice de recuperação desta categoria é significativamente
superior às demais. Já as dívidas com Rating D, em que pese constituírem 46,83% do
estoque, seu índice de eficiência de recuperação é insignificante.

Resta evidente, portanto, a pertinência e a adequação da classificação do estoque
da dívida, cujos resultados são evidenciados pelo índice de eficiência de recuperação
manifestamente superior em relação às dívidas classificadas como A e B.

A OCDE realizou estudo no sentido de promover uma gestão mais eficiente das
dívidas fiscais (OCDE, 2014). Dentre as boas práticas encontra-se a análise avançada dos
débitos integrantes do estoque da dívida. Trata-se de passo fundamental para que seja
possível avançar nas estratégias de cobrança.

Ainda no intuito de permitir maior racionalidade no emprego dos esforços para
recuperação do crédito público, no ano de 2020 foram extintas 1,5 milhão de inscrições
no valor de R$ 21,7 bilhões a partir de apurações especiais comandadas pela PGDAU
(BRASIL, 2021 e). Note-se que o valor é próximo do total arrecadado no ano pela
instituição: R$ 25,46 bilhões.

Foram assinados acordos de cooperação com o Ministério Público Federal e com
o Conselho Nacional de Justiça. Tais acordos permitem a obtenção de maior eficiência
na recuperação de ativos mediante compartilhamento de tecnologias, informações e
experiências. Além disso, promovem o avanço na automatização de processos judiciais e
na redução da litigiosidade (BRASIL, 2021 e).

Destaque-se ainda neste sentido de racionalização e otimização da atuação do
órgão, a celebração de Negócios Jurídicos Processuais no valor de R$ 3,8 bilhões.
Recordando que este instituto veda a redução do montante ou a renúncia às garantias e
privilégios do crédito tributário.

Quanto ao instituto da Transação Tributária, em 2020 a PGFN disponibilizou
diversos programas destinados a devedores com reduzida capacidade de pagamento,
sobretudo em virtude da pandemia da COVID- 19 (BRASIL, 2020 b).
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Além disso, houve diversos acordos de transação individual realizados por todo o
país, negociando-se mais de 800 mil débitos, no valor de R$ 81,9 bilhões, por
aproximadamente 60 mil pessoas físicas e 140 mil pessoas jurídicas (BRASIL, 2021 e).

Dentre as atividades da organização decorrentes do Planejamento Estratégico que
merecem destaque em 2020, também se encontra a atuação no Combate à Fraude Fiscal
Estruturada. Sob a orientação da Coordenação-Geral de Recuperação de Créditos, foram
deflagradas mais de 23 operações de grande porte, envolvendo mais de R$ 8,2 bilhões em
créditos sonegados (BRASIL, 2021 e).

Conforme observado, entre 2013 e 2017 mais de 60% dos valores recuperados
pela PGFN originaram-se de parcelamentos especiais (TCU, 2019 b). Entretanto, no ano
de 2020 a estratégia de concessão de benefícios legais, dentre parcelamentos e transações
respondeu por 45% da arrecadação da instituição (BRASIL, 2021 e).

Figura 20: Valor recuperado por estratégia
Fonte: recuperado de BRASIL

(2021 e).

Portanto, a influência dos parcelamentos especiais na arrecadação da PGFN foi
reduzida. Iniciativas estratégicas como a cobrança de corresponsáveis, protesto
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extrajudicial, correta alimentação do CADIN e atuação racionalizada na execução
passaram a ter maior participação no desempenho do órgão.

Conforme esclarecido, a Transação Tributária difere dos parcelamentos especiais
pois destinam-se a devedores que não cometeram fraudes e que se enquadrem nas
modalidades previstas na lei do Contribuinte Legal (BRASIL, 2020 h).

Ademais, importante ressaltar que tão somente são elegíveis para transação com
desconto do valor os débitos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Ou
seja, quando a situação econômica do devedor não manifesta capacidade para o
adimplemento integral das suas dívidas em até cinco anos.

Destarte, o instituto vai além do propósito arrecadatório, buscando atender ao
princípio da preservação da empresa e, consequentemente dos empregos. Ao estabelecer
como destinatário o contribuinte de boa-fé, e não o devedor contumaz, a Transação
Tributária preocupa-se em, concomitantemente, fomentar a atividade econômica e
garantir recursos para a União (BRASIL, 2019 d).

As negociações de dívidas deferidas pela PGFN em 2020 constituíram-se
essencialmente de transações. Em virtude da pandemia da COVID19 diversos
contribuintes tiveram sua capacidade de pagamento reduzida em virtude de dificuldades
financeiras (BRASIL, 2020 b), ensejando a necessidade de disponibilização destes
programas.

Dentre transações por adesão por adesão e individuais foram negociados mais de
800 mil débitos, no valor de R$ 81,9 bilhões, por aproximadamente 60 mil pessoas físicas
e 140 mil pessoas jurídicas (BRASI, 2021).

84

Figura 21: Negociações deferidas
Fonte: recuperado de BRASIL (2021 e).

Analisando-se os dados da arrecadação sem a incidência da correção monetária,
percebe-se que com o parcelamento de 2017 houve um significativo acréscimo, seguido
de queda em 2018, conforme o esperado. Contudo, em 2019 e 2020, a arrecadação cresceu
em relação aos anos anteriores à pandemia de COVID 19.

Figura 22: Evolução do valor recuperado
Fonte: recuperado de BRASIL (2021 e)
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Mesmo com a correção dos dados de arrecadação pelo IPCA, conforme as figuras
13 e 14, percebe-se que em que pese a queda vertiginosa do PIB, a arrecadação se manteve
praticamente estável.

Vejamos a curva de arrecadação do ano de 2020, onde resta evidente o impacto
da pandemia sobre o desempenho da variável. Observe-se a queda vertiginosa ocorrida
em maio.

Figura 23: Curva de arrecadação
Fonte: recuperado de BRASIL (2021e)

7.2 Testes de inferência causal

No presente trabalho constatou-se a existência de inúmeros parcelamentos
especiais disponibilizados ao longo do período em estudo. Análises realizadas pelo TCU,
pela RFB, assim como pelos artigos acadêmicos abordados neste trabalho, comprovam a
determinante influência que estes programas possuem sobre a arrecadação tributária.
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Confrontando-se a evolução da arrecadação da PGFN ao longo dos anos com os
parcelamentos especiais disponibilizados, foi possível constatar o impacto destes
programas no montante auferido. Portanto, a variável dos parcelamentos pode ser
considerada como um critério suficiente para influenciar de forma significativa o
desempenho da arrecadação da organização.

Contudo, não se pode ignorar que as iniciativas dos Ciclos de Planejamento
Estratégico, sobretudo as adotadas após 2016, que possuíram maior grau de concretude,
também possuem potencial para influenciar a arrecadação da instituição.

Tal afirmativa baseia-se nos estudos acadêmicos sobre organizações e
planejamento estratégico, na análise das ações implementadas pela PGFN, bem como na
observação de resultados pontualmente exitosos.

Quanto ao PIB, no caso específico da arrecadação da PGFN, percebe-se que,
corrigindo-se a arrecadação da instituição pelo IPCA (IBGE), em apenas 55% dos casos
a arrecadação da instituição variou no mesmo sentido desta variável.
Conforme relatório da Instituição Fiscal Independente (2017): “A correlação
positiva entre o crescimento da economia e o desempenho das receitas fiscais é
amplamente conhecida. Quanto mais dinâmico o PIB, maior tende a ser a arrecadação”.

A figura abaixo demonstra a correlação entre a arrecadação tributária da União e
a taxa de crescimento do PIB. Sendo que correlação doméstica consiste no consumo das
famílias, do governo e investimentos, excluindo-se a carga tributária sobre as exportações
(IFI, 2017).
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Figura 24: Taxa de crescimento do PIB
Fonte: recuperado de https://www12.senado.leg.br/ifi/pdf/RAF3_Final_Sensibilidadedasreceitas
fiscais.pdf

No entanto, conforme já ressaltado, o PIB atingiu no ano de 2020 o montante de
R$ 7,4 trilhões de reais (BRASIL, 2020 c), enquanto a os valores auferidos pela PGFN
atingem o montante de R$ 25,46 bilhões de reais.

Portanto, o órgão arrecadou aproximadamente 0,34 % do PIB. Esta diferença entre
valores absolutos está acompanhada de uma maior tendência à volatilidade dos valores
arrecadados pela PGFN, conforme os gráficos das figuras 13 e 14. Isto indica que o
desempenho arrecadatório da organização sofre maior influência de outras variáveis.

Nada obstante estas ponderações, a questão da pujança da economia também
precisa ser considerada na análise do desempenho arrecadatório da PGFN. Trata-se de
fato notório a influência da variação do PIB nas receitas fiscais da União. Portanto, em
que pese outras variáveis possam exercer maior influência sobre a receita auferida pelo
órgão, o fator crescimento da economia não pode ser ignorado.

Importante ressaltar que no caso do presente estudo as variáveis analisadas não
são reciprocamente excludentes. Pelo contrário, todas as variáveis contribuem em alguma
medida nos resultados da variável dependente, qual seja, a arrecadação promovida pela
PGFN.
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O propósito deste estudo é a compreensão dos impactos causados pelas iniciativas
originadas do planejamento estratégico no desempenho arrecadatório do órgão.

Neste desiderato, foi necessário analisar a variável independente e as variáveis de
controle, a fim de identificar o grau de influência de cada uma delas na variável
dependente.

Três hipóteses foram consideradas no início da pesquisa:

a) As ações dos Ciclos de Planejamento Estratégico são o fator mais determinante
para o desempenho da arrecadação da PGFN;

b) Os Parcelamentos Especiais constituem uma variável mais importante que as
ações do Planejamento Estratégico para a arrecadação da PGFN;

c) O crescimento do PIB constitui o elemento de maior relevância para a variável
dependente objeto de estudo.

A técnica de rastreamento de processos indica testes a serem realizados para
identificar inferências causas. A partir das hipóteses formuladas, são analisadas as
evidências existentes quanto aos fatores que podem ter influenciado na produção do
resultado observado. Sendo que a formulação prévia das hipóteses é essencial para a
identificação e valoração das evidências a serem consideradas (COLLIER, 2011).

Esses testes de inferência causal são classificados quanto à necessidade e
suficiência para a obtenção do resultado. Questiona-se se a evidência encontrada é
necessária ou suficiente para a obtenção do resultado investigado. Conforme Collier
(2011), os testes podem ser classificados conforme as características que seguem.

a) Teste da palha ao vento (COLLIER, 2011), ou teste sugestivo (AMORIM
NETO; RODRIGUEZ, 2016): não são decisivos por si só, mas pode aumentar a
plausibilidade ou levantar dúvidas sobre uma hipótese. Dentre os quatro testes, é o mais
fraco, mas constitui um indício em favor da hipótese quando há aprovação neste teste.
Como corolário deste indício em favor da hipótese analisada, as explicações rivais ficam
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levemente enfraquecidas. Não havendo aprovação, a consequência é inversa. Ou seja, a
hipótese não é eliminada, mas fica um pouco enfraquecida, fortalecendo-se um pouco as
hipóteses rivais.

b) Teste de aro (COLLIER, 2011) ou teste básico (AMORIM NETO;
RODRIGUEZ, 2016): também não são capazes de, por si só, confirmar a hipótese, mas
caso não haja aprovação neste teste, a hipótese é eliminada. Portanto, trata-se de um
critério insuficiente, mas necessário para confirmar a hipótese. A aprovação neste teste
precisa da observação de uma evidência específica que precisa necessariamente estar no
processo causal para que a hipótese seja válida (MAHONEY). Nas palavras de Collier
(2011), a hipótese precisa “pular através do aro” para continuar sendo considerada. A
aprovação neste este enfraquece as hipóteses rivais, mas não as elimina. Sendo que a
reprovação fortalece as explicações rivais, sobretudo em virtude da eliminação da
hipótese estudada.
c) Teste da arma fumegante (COLLIER, 2011), ou teste forte (AMORIM NETO;
RODRIGUEZ, 2016): remete à ideia de que aquele que é pego uma arma fumegante é
presumidamente culpado pelo crime. Entretanto, uma pessoa pode ser culpada mesmo
sem estar de posse da arma. Portanto, este teste fornece um critério suficiente, mas não
necessário para comprovar uma inferência causal. Desta forma, se por um lado a
aprovação neste teste confirma a hipótese, por outro, a reprovação a enfraquece, mas não
a elimina. Com a aprovação, as explicações rivais ficam substancialmente enfraquecidas.
No caso de reprovação, as hipóteses rivais são fortalecidas.

d) Teste duplamente decisivo: são testes capazes de confirmar uma hipótese e
eliminar todas as outras. Conforme já destacado, no caso do presente trabalho todas as
variáveis colaboram em maior ou menor intensidade para o resultado. Desta forma, este
teste não se aplica ao caso em estudo.

Na técnica de investigação de causalidade utilizada, hipóteses rivais podem ser
eliminadas caso restem reprovadas em um teste de aro, ou em um teste duplamente
decisivo (MAHONEY), conforme a Tabela 11.
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Quanto aos testes duplamente decisivos, são muito difíceis de se obter (COLLIER,
2011). Sendo que, neste caso, dado que existem fortes fundamentos para reconhecer a
influência de todas as variáveis em estudo no resultado, não há que se falar em teste
duplamente decisivo.

Conforme destacado, quando um teste encontra evidências da influência de uma
variável sobre o resultado, as hipóteses rivais restam enfraquecidas na mesma proporção.
Entretanto, importante reiterar que nem sempre as hipóteses em estudo serão mutuamente
excludentes (AMORIM NETO; RODRIGUEZ, 2016). Há casos, como o do presente
estudo, onde todas as variáveis podem concorrer em alguma medida para o resultado.

Portanto, os testes devem ser compreendidos a partir de uma visão sistêmica do
fenômeno, e não examinados isoladamente. Não se considera as hipóteses em análise
como mutuamente excludentes, mas sim concorrentes (ZACKS, 2017). O que se busca
descobrir é a intensidade de influência da variável independente na variável dependente.

Tabela 11
Testes de Rastreamento de Inferência Causal

não

Necessário para
afirmar a inferência
causal?

sim

Suficiente para afirmar a inferência causal?
não
sim
Palha ao vento - Sugestivo
Arma fumegante - Forte
Aprovação: afirma a relevância da
Aprovação: confirma a hipótese
hipótese, mas não confirma.
Falha: a hipótese não é eliminada, mas
Enfraquece ligeiramente as hipóteses
é um pouco enfraquecida.
rivais.
Falha: a hipótese não é eliminada, mas
é ligeiramente enfraquecida. Fortalece
um pouco as hipóteses rivais.
Aro - Básico
Duplamente decisivo
Aprovação: afirma a relevância da
Aprovação: confirma a hipótese e
hipótese, mas não confirma.
elimina hipóteses as rivais.
Enfraquece um pouco as hipóteses
rivais.
Falha: elimina a hipótese e fortalece
Falha: Elimina a hipótese. Fortalece
substancialmente as hipóteses rivais.
um pouco as hipóteses rivais.
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Ressalvadas todas as já destacadas limitações deste estudo, sobretudo quanto ao
curto período observado, também foram realizados testes de correlação simples no intuito
de disponibilizar mais uma perspectiva acerca dos dados em análise.

A fim de observar o grau de associação linear entre as variáveis, pertinente a
obtenção do coeficiente de correlação de Pearson (FIGUEIREDO FILHO; SILVA
JUNIOR, 2009) em relação aos seguintes dados:

a) PIB x arrecadação da PGFN.

b) PIB x parcelamentos especiais.

Note-se que a Lei 11.457/07 - que transferiu a atribuição sobre as Contribuições
Previdenciárias para a PGFN - foi tratada juntamente com os parcelamentos por ser um
evento externo, estranho ao planejamento estratégico e ao PIB, e que gerou variação
positiva na arrecadação no ano de 2007.

Figura 25: Fórmula da correlação de Pearson
Recuperado de: https://periodicos.ufpe.br/revistas/politicahoje/article/viewFile/ 3852/3156

Contudo, tendo em vista o propósito deste tudo, bem como suas limitações, optouse por construir variáveis artificiais, indicando a presença ou a ausência de determinada
característica, atribuindo-lhes para tanto os valores 0 ou 1 (MISSIO; JACOBI, 2007).
Portanto, foi avaliada a correlação Phi (  ), isto é, a correlação entre duas variáveis
dicotômicas (LIRA; CHAVES NETO, 2008). Para este fim, foram atribuídos os
seguintes valores às variáveis.
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Tabela 12
Valor atribuído às variáveis
Atributo da Variável

Valor atribuído

Variação positiva do PIB

1

Variação negativa do PIB

0

Variação positiva da arrecadação

1

Variação negativa da arrecadação

0

Houve parcelamento especial no ano

1

Não houve parcelamento especial no ano

0

Em relação à variável independente, isto é, os Ciclos de Planejamento Estratégico,
não foi possível a atribuição de variáveis artificiais. Isto porque, conforme observado,
essa iniciativa iniciou-se em 2012 e foi sendo aprimorada ao longo dos anos, tornando-se
mais efetiva a partir de 2016. Entretanto, desde o início do planejamento em 2012 em
todos os anos foram adotadas ações derivadas desta gestão estratégica.

Desta forma, optou-se por analisar a correlação entre o PIB e a arrecadação nos
períodos de 2001 até 2011 e de 2012 até 2020. Ou seja, antes e depois dos Ciclos de
Planejamento Estratégico. Em que pese o curto período avaliado, procura-se identificar
se houve influência das ações de planejamento estratégico na correlação do PIB com a
arrecadação.

Tabela 13
Correlação - variação do PIB x arrecadação PGFN
Coeficiente: 0,201007563
Ano
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

PIB
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0

Arrecadação PGFN
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
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2016
2017
2018
2019
2020

0
1
1
1
0

0
1
0
1
0

Tabela 14
Correlação - arrecadação PGFN x parcelamento
Coeficiente: 0,393939394
Ano
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Houve parcelamento
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0

Arrecadação
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0

Tabela 15
Correlação - variação do PIB x arrecadação PGFN I
Coeficiente: -0,288675135
Ano
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

PIB
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

Houve parcelamento
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
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Tabela 16
Correlação - variação do PIB x arrecadação PGFN II
Coeficiente: 0,5
Ano
PIB
2012
0
2013
1
2014
1
2015
0
2016
0
2017
1
2018
0
2019
0
2020
0

Houve parcelamento
0
1
0
0
0
1
0
1
0

Analisando-se os testes de correlação acima, podemos observar que:

a) A correlação entre a variação do PIB e a variação da arrecadação da PGFN é
de 0,201007563.

b)

A correlação entre a variação da arrecadação da PGFN e a existência de

parcelamento no ano é de: 0,393939394. Cabe observar que foi considerada apenas a
disponibilização ou não de parcelamento em cada ano. Não foram considerados os efeitos
deletérios que estes programas causam para a arrecadação nos anos seguintes à sua
disponibilização, conforme os estudos citados ao longo deste trabalho.

c)

A correlação entre a variação do PIB e a arrecadação da PGFN de 2001

até 2011, inclusive foi de: -0,288675135. A partir de 2012 até 2020 foi de 0,5.

Em que pese as limitações do estudo, os testes de correlação realizados indicam
que:

a)

A correlação entre a existência de parcelamento e a arrecadação da PGFN

é superior à correção entre a variação do PIB e a arrecadação da PGFN.
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Comparativo de Correlações
0,45
0,393939394

0,4
0,35
0,3
0,25

0,201007563

0,2
0,15
0,1
0,05
0
2001 a 2020
PIB X Arrecadação PGFN

Parcelamento X Arrecadação PGFN

Figura 26: Comparativo de correlações

b) A correlação entre o PIB e a arrecadação da PGFN tornou-se mais intensa a
partir da implementação dos Ciclos de Planejamento Estratégico.

Correlação antes e depois dos
Ciclos de Planejamento Estratégico
0,6

0,5

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-0,1

2001 a 2011

2012 a 2020

-0,2
-0,3
-0,4

-0,288675135
PIB X Arrecadação PGFN

Figura 27: Correlação antes e depois do planejamento estratégico

Portanto, os coeficientes encontrados indicam que há uma maior correlação entre
a existência de parcelamento e a arrecadação da PGFN do que entre a variação do PIB e
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a arrecadação da PGFN. Além disso, após a implementação dos Ciclos de Planejamento
Estratégico, aumentou a correlação entre a variação do PIB e a arrecadação da PGFN.
Isto pode indicar que a atuação estratégica do órgão possui potencial para reduzir a
influência de outras variáveis.

O presente trabalho procurou estudar as variáveis apresentadas: ações dos Ciclos
de Planejamento Estratégico, Parcelamentos Especiais e o PIB. Em seguida investigouse a influência de cada uma delas no desempenho arrecadatório da instituição, conforme
proposto.

A partir das premissas estabelecidas no referencial teórico e com fundamento nos
dados apresentados ao longo deste trabalho, as hipóteses formuladas foram submetidas
aos testes de inferência causal conforme a técnica de rastreamento do processo
(COLLIER, 2011).

Em face das evidências encontradas, concluiu-se o que são muito fortes os indícios
no sentido de que os parcelamentos especiais são determinantes na arrecadação
promovida a partir da atuação da PGFN, podendo-se considerar que essa hipótese seria
aprovada em um teste de arma fumegante, ou teste forte.

Isto porque, ao menos a curto prazo, os benefícios oferecidos aos contribuintes
são suficientes para incrementar a arrecadação, em que pese os efeitos deletérios
produzidos em seguida.

Em relação às ações decorrentes dos Ciclos de Planejamento Estratégico, foram
apresentados indicativos específicos no sentido de que este fator pode proporcionar
condições capazes de influenciar positivamente nos resultados da instituição.

Nada obstante esta iniciativa não ser suficiente para justificar por si só os
resultados alcançados pela PGFN, o estudo teórico realizado indica que a modernização
da organização é um caminho necessário para a melhora do seu desempenho de forma
perene.
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Contudo, as evidências quanto à sua suficiência para influenciar no resultado não
são tão relevantes quanto as identificadas em relação aos parcelamentos especiais. Por
isso, considera-se esta hipótese como aprovada no teste de aro, ou básico.

Quanto à influência da variação do PIB, percebeu-se que esta variável exerce
menos importância do que se esperava. Os indícios indicam que, ao contrário do que
ocorre com a arrecadação total da União, o PIB aparenta exercer uma influência menos
impactante sobre a arrecadação da PGFN. No entanto, interessante observar quer essa
correlação aumentou após o início dos Ciclos de Planejamento Estratégico.

O período de apenas nove anos é muito curto para que se possa extrair conclusões
com a devida segurança, mas existe a possibilidade de que ao longo dos anos essa
correlação prossiga crescendo. Evidentemente, isso dependerá da continuidade das ações
de planejamento estratégico e de eventuais eventos externos capazes de interferir nesta
dinâmica, tais como os parcelamentos.

A hipótese de influência do PIB não deve ser descartada, visto que há indicativos
que este fator possui alguma relevância nos resultados obtidos pela instituição. Porém, a
baixa correlação entre o PIB e a arrecadação da PGFN gera questionamentos quanto à sua
necessidade e suficiência para o resultado em estudo.

Os indícios de influência das demais variáveis analisadas são mais robustos.
Considera-se que a hipótese desta variável ter relevância no resultado foi aprovada no
teste de palha ao vento, ou teste sugestivo.

Tabela 17
Teste de inferência Causal
Variável

Teste

Parcelamentos Especiais

Arma fumegante
Forte

Planejamento Estratégico

Aro
Básico

Consequências
Confirma a forte influência da variável
no resultado e enfraquece
significativamente as demais hipóteses
Afirma o potencial da variável
influenciar no resultado, mas não
confirma a hipótese e enfraquece em
alguma medida as outras hipóteses
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PIB

Palha ao vento
Sugestivo

Afirma o potencial da variável
influenciar no resultado, mas não
confirma a hipótese. Enfraquece
levemente as outras hipóteses

Portanto, para fins do presente trabalho, os testes de inferência causal realizados
a partir da técnica de rastreamento do processo foram adaptados com o propósito de
constatar quais das variáveis em estudo exercia maior influência sobre o desempenho da
instituição.

A partir do momento que as evidências da influência dos Parcelamentos Especiais
demonstraram-se muito intensas, as demais variáveis restaram enfraquecidas. No entanto,
conforme observado, foram apontadas evidências específicas no sentido da influência
exercida pelo planejamento estratégico. Portanto, a influência desta variável não pode ser
descartada.

Quanto ao PIB, foram apontados no presente trabalho estudos que indicam sua
correlação com a arrecadação da União. Contudo, especificamente em relação à
arrecadação da PGFN, esta correspondência não restou constatada. Entretanto, a partir da
implementação dos Ciclos de Planejamento Estratégico, houve aumento significativo
desta correlação.

Desta forma. em que pese a influência desta variável ter sido enfraquecida pelas
evidências em favor das demais variáveis, sua influência não deve ser desprezada, em que
pese demonstra-se menos significativa que as demais.
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8. Considerações Finais

O presente trabalho propôs-se a estudar o impacto das ações decorrentes dos
Ciclos de Planejamento Estratégico no desempenho institucional da PGFN. Para tanto,
estabeleceu-se como critério objetivo a arrecadação promovida a partir da atuação do
órgão.

Além disso, foi realizada análise do conteúdo dos atos normativos estabelecedores
dos Ciclos de Planejamento Estratégico da PGFN, assim como das ações implementadas
em decorrências desta atividade estratégica.

Destacou-se o contexto político, social e econômico, visto estar a PGFN inserida
neste cenário. Sua missão fundamental, assim como a de todos os órgãos estatais, consiste
em promover transformações positivas para a sociedade.

O país atravessa momento de rigorosa contenção de despesas, ao tempo em que
são necessários investimentos em assistência social, em razão da situação de
vulnerabilidade de grande parte da população.

Em regimes democráticos, as instituições públicas devem sempre ter como norte
a geração de valor público, a efetividade social. Em outras palavras, a efetiva melhora da
qualidade de vida dos cidadãos.

Identificou-se congruência entre as diretrizes da Nova Governança Pública e os
princípios da gestão estratégica promovida pela PGFN. Além disso, foi possível encontrar
evidências indiciárias de que ações implementadas a partir desta gestão podem estar
influenciando positivamente a efetividade da instituição.

Conforme o estudo teórico realizado, a gestão estratégica pode ser considerada
um instrumento relevante a fim de que os recursos das organizações públicas possam ser
otimizados e conscientemente dirigidos a um objetivo.

O planejamento estratégico pode ser um importante instrumento para o
fortalecimento da cultura organizacional, contribuindo para o desenvolvimento da
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consciência de que os destinatários dos serviços prestados não são consumidores ou
clientes, mas sim cidadãos. Sendo que a finalidade almejada deve necessariamente
perpassar por um impacto positivo para coletividade, visto ser esta a razão de existir do
próprio Estado.

Outrossim, pontuou-se que a realidade atual é bastante dinâmica e complexa,
sendo que o ritmo das transformações tende a ser cada vez mais célere.
Consequentemente, constituem características essenciais para as organizações a
adaptabilidade, o monitoramento do desempenho, a revisão de rotinas e processos de
trabalho, e a periódica atualização de metas e objetivos.

A fim de mensurar o impacto dos Ciclos de Planejamento Estratégico observouse o histórico de arrecadação durante vinte anos, em período anterior e posterior à
implementação da inciativa. Foram observadas duas variáveis de controle, a variação do
PIB e a disponibilização de parcelamentos especiais no período.

Constatou-se que a variação do PIB vem demonstrando um impacto menor do que
o esperado sobre a arrecadação da instituição. Em contrapartida, percebeu-se que os
parcelamentos especiais disponibilizados no período promoveram uma influência
preponderante sobre os resultados da instituição, sobrepujando as iniciativas oriundas do
planejamento estratégico.

Nada obstante, não deve ser ignorada a influência do planejamento estratégico
enquanto fator de influência positiva sobre o desempenho da instituição. Tal afirmativa
fundamenta-se no estudo teórico acerca das boas práticas de gestão estratégica, na análise
pormenorizada das ações implementadas, e no rastreamento dos resultados obtidos a
partir destas iniciativas.

O último parcelamento especial disponibilizado até o momento da publicação
deste estudo data de 2017. Conforme destacado, a arrecadação nos anos seguintes resta
prejudicada após a disponibilização destes programas. Todavia, ainda assim foi possível
identificar resultados positivos decorrentes de ações estratégicas.
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Analisando-se o conteúdo dos atos normativos instituidores dos Ciclos de
Planejamento Estratégico, percebe-se o propósito da PGFN no sentido de promover uma
transformação em seu comportamento institucional, de tornar sua atuação mais eficaz,
mais efetiva socialmente, potencializando assim a geração de valor público.

Conforme destacado, a disponibilização indiscriminada de parcelamentos
especiais gera efeitos negativos a longo prazo. Sendo que a decisão final acerca da
disponibilização destes programas pertence à classe política, que são os representantes da
sociedade, eleitos pelo voto popular.

A partir do momento que a PGFN se encontra devidamente respaldada por uma
gestão estratégica efetiva e racional, apresentando dados capazes de minorar a assimetria
de informação da classe política, isso pode contribuir para que as decisões das esferas
superiores de poder estejam em maior sintonia com critérios técnicos.

Ademais, o direcionamento do comportamento institucional às demandas sociais
somado a uma adequada comunicação pode causar influência positiva perante dos
contribuintes. Tais fatores possuem potencial para fortalecer os conceitos de justiça e
cidadania fiscal na coletividade, promovendo o desenvolvimento da cultura tributária
nacional (REÁTEGUI, 2015).

Ressalte-se, contudo, que o histórico analisado no presente estudo é muito
limitado. Acompanhou-se a arrecadação do órgão apenas a partir do ano 2001. Por sua
vez, os Ciclos de Planejamento Estratégico foram implementados apenas a partir de 2012.
Sendo que ações mais concretas passaram a ser implementadas apenas em 2016.
Outrossim, até 2017 houve disponibilização de parcelamento especial que, como foi visto,
influencia de forma preponderante o desempenho do órgão.

Imprescindível pontuar ainda que a arrecadação é apenas uma das formas de se
mensurar o desempenho da instituição. Nas tabelas 4 e 7 podemos observar iniciativas de
interação com a sociedade adotadas pela instituição que, a princípio, aparentam não
impactar diretamente no desempenho do órgão.
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Entretanto, o aprofundamento da transparência, a melhora no atendimento do
cidadão, a depuração e correção de ofício de erros nos débitos inscritos em dívida ativa,
por exemplo, são medidas capazes de gerar efeitos positivos no relacionamento do órgão
com a sociedade.

Conforme os preceitos da Nova Governança Pública abordados neste trabalho, a
interação com a sociedade consiste em um instrumento essencial de legitimação da
atuação do Estado nos regimes democráticos. A internalização nos cidadãos de valores
como justiça fiscal e função social do tributo consiste em um relevante instrumento de
aproximação entre o Estado e a sociedade.

Portanto, medidas que se destinam a fomentar o desenvolvimento da cidadania
fiscal, colaborando com a conscientização da sociedade acerca de seus direitos e deveres
jamais devem ser menoscabadas.

Iniciativas neste sentido são imprescindíveis no sentido de construir uma nova
percepção em ambos os lados da relação tributária. O pagador de impostos não deve ser
percebido ou se perceber como um adversário do fisco, mas sim como um agente capaz
de interagir no processo tributário, exercendo, inclusive, função fiscalizatória na atividade
arrecadatória estatal.

Em face de todas as limitações existente neste estudo, torna-se importante a
realização de novas pesquisas acerca do tema no futuro, a fim de que se possa melhor
avaliar o efetivo impacto que as medidas decorrentes da gestão estratégica da PGFN estão
causando no desempenho da instituição e na sociedade.

Conforme destacado, o presente estudo delimitou o acompanhamento do
desempenho da instituição ao período entre o ano 2001 e 2020. Trata-se de intervalo
extremamente curto a fim de que se possa extrair conclusões passíveis de generalização.

Contudo, apesar de todas as ressalvas, não se pode ignorar que foram identificadas
evidências no sentido de que a gestão estratégica adotada pela PGFN possui potencial
para otimizar a efetividade social da instituição.
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Por oportuno, destaque-se que em 28 de janeiro de 2022 foi divulgado o resultado
da arrecadação da PGFN referente ao ano de 2021. Foi atingido o montante de 31,7
bilhões, que significa um aumento de quase 30% em relação a arrecadação do ano
anterior. Sendo que não houve parcelamento especial disponibilizado no período e, deste
total, aproximadamente 20% (6,4 bilhões) foram arrecadados através de acordo de
transação, instrumento implementado a partir dos Ciclos de Planejamento Estratégico
(BRASIL, 2022).

Em face de todo o exposto, percebe-se a necessidade da elaboração de novos
estudos sobre o tema, abrangendo maiores lapsos temporais e explorando novas
perspectivas além das abordadas neste trabalho.
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