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"Se bem estruturada e com quadros motivados, a PGFN poderia contribuir para o aumento da 
arrecadação" 
 
A administração tributária, expressão que no Brasil engloba diversos órgãos e carreiras, foi 
elevada pelo Constituinte Reformador à condição de "função essencial do Estado", o que significa 
que se trata de uma atividade estatal prioritária, indispensável, relevante, enfim, essencial. 
 
Essa elevação foi viabilizada por duas modificações implementadas no texto da lei fundamental da 
República, ambas pela Emenda Constitucional nº 42/03. A primeira incluiu o inciso XXIII no artigo 
37, estabelecendo que as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de 
carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de 
forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na 
forma da lei ou convênio. A segunda introduziu o inciso XV, no artigo 52, dispondo que compete 
privativamente ao Senado Federal "avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário 
Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias 
da União, dos Estados e do Distrito Federal e municípios." 
 
Como se vê, a Constituição Federal determina que à administração tributária dos entes federados, 
sem exceção, tenham "recursos prioritários para a realização de suas atividades" e que o Senado 
se incumba de avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional. 
 
Decorridos dois anos da promulgação da EC nº 42/03 é de se indagar em que pé se encontra a 
administração tributária do Estado, mais especificamente da União? Resposta fulminante: nada 
mudou desde 2003, ao contrário. Tome-se como exemplo, entre outros, a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), braço jurídico tributário da União, onde a situação é pior do que o 
período anterior à EC nº 42/05, isto é, antes de a administração tributária ser considerada 
"essencial." 
 
Não se pode negar que desde aquele período a centenária PGFN experimentou alguns avanços 
estruturais. Todavia, são tímidos ante sua relevância institucional que não passou despercebida 
pelo constituinte originário ao elaborar a vigente carta constitucional. Se avanços estruturais 
foram implementados, ainda que tímidos, é inegável que a Carreira, guardiã da legalidade da 
administração tributária, responsável por toda a defesa jurídica da União referente aos tributos, e, 
ainda, incumbida de prestar consultoria jurídica sobre todos os assuntos de interesse do Ministério 
da Fazenda, de processos disciplinares às questões internacionais, experimenta, nos dias que 
correm, a maior evasão de quadros de sua longa história de serviços prestados à sociedade 
brasileira em defesa do patrimônio público federal. 
 
Se todos pagarem tributos há uma tendência natural de diminuição da carga tributária, tida e 
reconhecida como elevada. 
 
Essa evasão reside, exclusivamente, no completo aviltamento salarial em razão da insensibilidade 
do governo federal para uma carreira estratégica e que seria reconhecida em qualquer Estado 
minimamente organizado. A cegueira governamental chega ao extremo de se permitir que 
recursos arrecadados pela PGFN sejam contingenciados (a exemplo do FUNDAF), em flagrante 
desrespeito à vontade da Constituição que, como visto, diz ser a administração tributária função 
essencial. 
 
Se bem estruturada e com seus quadros motivados a PGFN poderia contribuir, sem exageros, de 
forma excepcional para o aumento da arrecadação, via cobrança, ainda mais ampla, dos créditos 
tributários vencidos e não pagos, a mal denominada dívida ativa da União. Em uma expressão: a 



PGFN pode contribuir para o aumento da arrecadação sem que seja necessário aumentar a carga 
tributária já tão elevada. 
 
Como se sabe, sem recursos o Estado não funciona. Sem recursos federais não há investimentos 
em universidades, hospitais, segurança pública, estradas, agricultura etc. O Estado moderno é 
gerido por recursos que são obtidos, principalmente, com a institucionalização e cobrança de 
tributos. O instrumento final, último e derradeiro para a implementação da política tributária 
brasileira é a PGFN, órgão, que, convém repetir, tem sede constitucional e se incumbe do controle 
da legalidade da administração tributária da União. 
 
A política tributária brasileira é de interesse de toda a sociedade. Não é um tema que possa, ou 
deva, interessar a poucos. É assunto de todos, indistintamente. Se todos pagarem os tributos há 
uma tendência natural de diminuição da carga tributária por todos tida e reconhecida como 
elevada. O pagamento do tributo nem sempre é espontâneo, de modo que a instituição incumbida 
da sua cobrança em juízo realiza relevante atividade estatal, porquanto ela - a PGFN - , em última 
análise, é quem viabiliza o recolhimento dos valores indispensáveis ao funcionamento do Estado e 
ao cumprimento das suas obrigações institucionais. Sem a atuação da PGFN um ato de imposição 
tributária pode restar prescrito. 
 
Em 1998, o ilustre professor da Universidade de Harvard, Alan Dershowitz - de quem tive a honra 
de ser aluno - escreveu um artigo intitulado "Reno's impossible job". O texto versava sobre a 
impossibilidade da Attorney-General (ministra da Justiça) Janet Reno investigar com 
independência o então presidente Bill Clinton. Guardadas as devidas proporções, a situação pela 
qual passa a administração tributária, e a PGFN em particular, assemelha-se a uma atividade 
impossível, cobrar tributos sem a mínima estrutura possível. A quem interessa, senão ao 
sonegador contumaz, uma administração tributária desestruturada e desmotivada? Parafraseando 
o Poeta seiscentista: "triste Brasil". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4  jan. 2006, Legislação & Tributos, p. E2. 
 


