
Segundo maior litigante nas ações de execução fiscal que congestionam a Justiça, autarquias 
propõem ações que na maioria das vezes são de valores inferiores ao custo do processo judicial

Protesto é alternativa eficaz 
para Conselhos Profissionais 
desafogarem o Judiciário

Por Frederico Guimarães
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Não é de hoje que a ação de execução fiscal 
representa o principal fator de morosidade 
da Justiça brasileira. Segundo dados do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) de 2010, os 
processos de execução fiscal correspondiam 
a 32% dos 83,4 milhões de processos em tra-
mitação no Judiciário naquele ano, totalizan-
do cerca de 27 milhões de processos.

Oito anos depois, os dados do CNJ reve-
lam que esses processos aumentaram, repre-
sentando aproximadamente 39% do total de 
casos pendentes em 2018, com uma taxa de 
congestionamento de 90%. Isso significa di-
zer que de cada 100 processos de execução 
fiscal que tramitaram no ano de 2018, ape-
nas dez foram finalizados. 

Assim como os números apresentados no 
relatório “Justiça em Números”, principal 
fonte das estatísticas oficiais do Poder Ju-
diciário, uma outra pesquisa, realizada pelo 
CNJ no ano passado, chamou a atenção de 
magistrados, estudiosos e especialistas que 
pensam a Justiça brasileira. 

Segundo o órgão, os conselhos profis-
sionais - cujo principal intuito é registrar, 
fiscalizar e disciplinar as profissões regula-
mentadas - são o segundo maior litigante em 
processos de execução fiscal na Justiça Fede-
ral, respondendo por 28,15% dos casos que 
tramitaram entre 2015 e 2019, ficando atrás 

apenas da União, com 44,02% dos casos.
De acordo com informações obtidas jun-

to aos conselhos participantes da pesquisa, 
tramitam no Poder Judiciário cerca de 1,1 
milhão de processos de execução fiscal re-
lativos aos conselhos profissionais contra 
seus associados, totalizando um montante 
financeiro da ordem de, pelo menos, R$ 1,8 
bilhão. Somente em 2018, foram ajuizadas 
132,8 mil ações que somam R$ 500 milhões.

Em outras palavras, médicos, psicólogos, 
engenheiros e administradores podem estar 
exercendo sua profissão de maneira ilegal, 
sem cumprir com suas obrigações pecuniá-
rias, ferindo a legislação, obstruindo o Judi-
ciário, onerando o Estado e prejudicando a 
população, já que os conselhos de fiscaliza-
ção do exercício profissional visam conter os 
possíveis riscos inerentes de suas atividades 
à sociedade. 

Boa parte desse problema poderia ser 
resolvido caso os conselhos adotassem so-
luções administrativas extrajudiciais como, 
por exemplo, o uso do instrumento do Pro-
testo, mais célere e eficaz na recuperação 
de créditos. Com uma taxa de recuperação 
de até 50% em algumas situações, os con-
selhos profissionais utilizam pouco a ferra-
menta que, ainda assim, representa 18% d“A 
questão torna-se especialmente importan-

te tendo em vista que as execuções fiscais 
têm grande peso na taxa de congestiona-
mento do Judiciário brasileiro. Necessita-
-se de uma estratégia mais uniforme para 
a recuperação de créditos pelos conselhos 
profissionais; alguns desses entes possuem 
estrutura normativa de estímulo aos meios 
de cobrança extrajudicial, enquanto outros 
têm na propositura do executivo fiscal a pri-
meira medida de cobrança, o que se revela 
altamente ineficaz”, afirma a juíza auxiliar da 
presidência do CNJ, Lívia Cristina Marques 
Peres. 

Uma das autoridades que acompanhou 
os dados extraídos da Base de Replicação 
Nacional, por meio da qual o CNJ tem in-
formações mais detalhadas sobre os proces-
sos que tramitam no Poder Judiciário, Lívia 
Cristina vê no instrumento do protesto de 
títulos um grande aliado para combater a 
morosidade que assola o Poder Judiciário 
brasileiro. 

“O protesto extrajudicial é um dos meios 
de fortalecimento da cobrança extrajudicial, 
cabendo ao credor estabelecer a estratégia 
que melhor atenda às suas necessidades e, 
ao CNJ, o exercício da articulação na execu-
ção da Política Judiciária Nacional de Trata-
mento Adequado dos Conflitos de Interes-
se”, revela a magistrada.
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“O uso da via administrativa 
tem sido apoiada pelo 
Conselho Federal de 

Enfermagem, tanto através 
dos protestos quanto pela 

conciliação”
Manoel Carlos Neri da Silva,

presidente do Conselho Federal de Enfermagem

“O motivo é, em geral, 
o receio de ações de 

indenização por danos 
materiais e morais em 

caso de eventual protesto 
indevido. No entanto, a via 

administrativa, além de mais
rápida, se bem-sucedida, 

evita a judicialização
do crédito fiscal.”

João Teodoro da Silva, presidente do Conselho 
Federal de Corretores de Imóveis

“A importância do protesto 
é grande para nós porque 

minimiza o número de 
processos judiciais, queima 

etapas e às vezes é mais ágil 
do que uma execução fiscal”

Wellington Leonardo da Silva,
presidente do Conselho Federal de Economia

Para o presidente do Cofen, Manoel Carlos Neri da Silva, 
o grande número de execuções fiscais se dá em razão da 
alta inadimplência dos profissionais de enfermagem

Para o presidente do Cofeci, João Teodoro da Silva, ainda 
há forte resistência de conselhos regionais em utilizarem 
o protesto como meio de cobrança

Para o presidente do Cofecon, Wellington Leonardo da 
Silva, o protesto pode ser mais rentável, célere e eficaz 
na hora de cobrar os associados inadimplentes
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“Necessita-se de uma 
estratégia mais uniforme 
para a recuperação de 

créditos pelos conselhos 
profissionais; alguns desses 
entes possuem estrutura 

normativa de estímulo aos 
meios de cobrança”

Lívia Cristina Marques Peres,
juíza auxiliar da presidência do CNJ

Segundo a juíza auxiliar da presidência do CNJ, Lívia Cris-
tina Marques Peres, as execuções fiscais têm grande peso 
na taxa de congestionamento do Judiciário brasileiro

O presidente do Confef, Jorge Steinhilber, explica que os 
associados são obrigados a pagar a anuidade, sendo que 
os conselhos podem ser responsabilizados por improbi-
dade administrativa caso não efetuem a cobrança

Segundo o presidente do CFA, Mauro Kreuz, a elevada 
litigiosidade dos conselhos também se dá por receio 
dos gestores em serem responsabilizados perante 
órgãos de controle

Métodos de cobrança dos Conselhos Profissionais

Série histórica das execuções iniciadas e pendentes

Fonte: CNJ

Fonte: CNJ
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“Creio que a atividade 
extrajudicial vem auxiliando 
e muito a atividade judicial, 

como na cobrança e 
recuperação de créditos 
públicos com a utilização 
do protesto de CDAs, por 

exemplo”
Fabio Munhoz,

coordenador-geral de Cobrança e Recuperação
de Créditos da Procuradoria-Geral Federal

O professor de Direito Econômico da USP, Heleno Taveira 
Torres, acredita ser necessário encontrar outros modos 
para a cobrança da dívida ativa dos conselhos

Segundo o procurador da Fazenda Nacional, João 
Henrique Chauffaille Grognet, não se torna eficaz 
distribuir uma execução fiscal sem antes promover o 
diligenciamento patrimonial do devedor

De acordo com o coordenador da Procuradoria-Geral 
Federal, Fabio Munhoz, a atividade extrajudicial vem 
auxiliando e muito a atividade judicial

CONSELHOS LITIGANTES
A pesquisa realizada pelo CNJ abrangeu, no 
total, 328 conselhos, que englobam 13,7 mi-
lhões de profissionais inscritos, dos quais 8,7 
encontram-se em atividade. Os de Enferma-
gem, Contabilidade, Representantes Comer-
ciais, de Corretores de Imóveis e de Educação 
Física concentram 52,7% do total de profis-
sionais em atividade abarcados pela pesqui-
sa. Por outro lado, os conselhos com maior 
porcentagem de profissionais inscritos que 
se encontram em atividade são os de Quí-
mica, Administração, Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional, Nutricionistas e profissionais 
de Educação Física.

De acordo com o estudo, os conselhos com 
maior número de execuções em trâmite no 
Poder Judiciário são os de Enfermagem, Con-
tabilidade, Farmácia, Corretores de Imóveis e 
de Engenharia e Agronomia. 

Segundo a assessoria jurídica do Conselho 
Federal de Farmácia (CFF), os números de 
litígios provenientes do Conselho são altos 
porque não se fiscaliza apenas os profissio-
nais, mas também os estabelecimentos que 
exploram atividades farmacêuticas, como as 
farmácias, drogarias, laboratórios, distribui-
doras e indústrias.

A assessoria citou ainda a Resolução 665 
de 23 de novembro de 2018, que dispõe 
sobre o protesto de Certidões de Dívida Ati-
va no âmbito dos Conselhos Regionais de 
Farmácia. Segundo a resolução, devem ser 
encaminhados a protesto os créditos não re-
colhidos no prazo legal, que estejam ou não 
aptos ao ajuizamento da competente ação de 
execução fiscal, conforme os termos do arti-
go 8º da Lei Federal nº 12.514/2011, após a 
inscrição e emissão da CDA. 

Para o presidente do Conselho Federal de 
Enfermagem (Cofen), Manoel Carlos Neri da 
Silva, o grande número de execuções fiscais 
se dá em razão da alta inadimplência dos 
profissionais de enfermagem e da obrigato-
riedade dos gestores em promover a recupe-
ração dos créditos. 

“O uso da via administrativa tem sido 
apoiada pelo Conselho Federal de Enfer-
magem, tanto através dos protestos quanto 
pela conciliação, tendo sido, inclusive, pu-
blicada recentemente a Resolução Cofen nº 
614/2019, que trata da conciliação em dé-
bitos de dívida ativa”, afirma o presidente do 
Cofen. 

O presidente do Conselho Federal de Cor-
retores de Imóveis (Cofeci), João Teodoro 
da Silva, diz que embora o Cofeci incentive 
constantemente os conselhos regionais a se 
utilizarem do protesto como instrumento de 
cobrança, ainda há forte resistência de algu-
mas instituições. 

“O motivo é, em geral, o receio de ações 
de indenização por danos materiais e morais 
em caso de eventual protesto indevido. No 
entanto, a via administrativa, além de mais 
rápida, se bem-sucedida, evita a judicializa-
ção do crédito fiscal”, admite o presidente da 
entidade.

Embora com algumas restrições, conselhos 
Federais como os de Economia e Educação 
Física também compartilham da opinião de 
que a via administrativa, em especial o pro-
testo de títulos, poderia ser mais rentável, cé-
lere e eficaz na hora de cobrar os associados 
inadimplentes. 

“A importância do protesto é grande, por-
que minimiza o número de processos judi-

ciais, queima etapas e às vezes é mais ágil do 
que uma execução fiscal, que pode levar anos 
para chegar à solução do processo”, comenta 
o presidente do Conselho Federal de Econo-
mia (Cofecon), Wellington Leonardo da Silva. 

“Tudo indica que o Protesto é um instru-
mento auxiliador, um meio ágil e econômi-
co, porém, não supre a obrigatoriedade da 
execução fiscal, caso não se consiga reaver 
o crédito”, opina o presidente do Conselho 
Federal de Educação Física (Confef ), Jorge 
Steinhilber. 

Steinhilber explica que os conselhos pro-
fissionais são obrigados a efetuar cobrança 
de anuidade e se assim não procederem po-
derão ser responsabilizados por improbidade 
administrativa ou responder por enquadra-
mento na lei de responsabilidade fiscal. 

Para o presidente do Conselho Federal de 
Administração (CFA), Mauro Kreuz, a elevada 
litigiosidade na atuação dos conselhos pode 
ser explicada pelo receio dos gestores quan-
to à possibilidade de ser responsabilizado 
perante órgãos de controle, principalmente o 
Tribunal de Contas da União. 

“O lado perverso disso é que esse medo 
deságua no Judiciário, que fica sobremodo 
assoberbado com um número excessivo de 
ações cujos valores, muitas vezes, não supe-
ram o custo de tramitação do processo no 
Judiciário”, comenta Kreuz. 

Já o diretor jurídico do Conselho Federal 
de Medicina Veterinária (CFMV), Armando 
Rodrigues Alves, revela que antes de promo-
ver o ajuizamento de execução fiscal, o con-
selho recorre a outros métodos de cobrança, 
como o protesto da CDA. 

“Em termos de recuperação de crédito, o 
protesto da CDA tem se mostrado meio idô-
neo e eficaz. A restrição de crédito, gerada 
pelo protesto, é meio de coação indireta mais 
efetiva e eficaz que a constrição patrimonial 
implementada na execução fiscal. Em termos 
de alocação de recursos e pessoal, o protes-
to é a estratégia mais racional, por conta de 
sua economicidade. Demais disso, gera uma 
externalidade positiva: diminui o afluxo de 
execuções fiscais”, salienta o presidente do 
CFMV.
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Quantidade de processos de execução fiscal em trâmite por área de atuação

Crédito de execuções fiscais em trâmite por área de atuação

Fonte: CNJ

Fonte: CNJ

Enfermagem
Contabilidade

Farmácia
Corretores de Imóveis

Engenharia e Agronomia
Medicina Veterinária

Representantes Comerciais
Administração

Psicologia
Técnicos em Radiologia

Química
Odontologia

Economia
Medicina

Educação Física
Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Serviço Social
Biologia

Nutricionistas
Biblioteconomia

Arquitetura e Urbanismo
Fonoaudiologia

Profissionais de Relações Públicas
Biomedicina

Estatística
Músicos do Brasil

Museologia
Economistas Domésticos

Despachantes Documentalistas do Brasil

35.989
17.934

10.892
2.883
9.526
9.086
8.758
4.938
3.830
5.582
3.569
4.204
2.955
2.664
3.560
1.069
2.975
2.039
55
151
163
0
13
0
12
0
0
0
0

538.373
128.080

92.378
59.323
58.833

50.129
32.332
29.078

23.345
20.057

15.935
15.888
13.162
11.053
8.453
6.566
6.054
2.375
1.700
1.424
797
673
268
200
197
0
0
0
0

55.708.946
214.051.890

43.396.038 
11.937.223
23.006.666
30.621.188

11.587.381
17.011.873
16.842.534

8.491.165
8.005.032
12.402.014
9.327.193
6.533.260
3.406.511
8.682.590

2.103.819
8.524.142

165.000
205.721
0
506.733
25.776
0
1
0
0
0
0

Farmácia 
Contabilidade

Enfermagem
Corretores de Imóveis

Engenharia e Agronomia
Representantes Comerciais

Medicina Veterinária
Administração

Química
Medicina

Odontologia
Educação Física

Economia
Técnicos em Radiologia

Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Psicologia

Serviço Social
Biologia

Nutricionistas
Biblioteconomia
Fonoaudiologia

Arquitetura e Urbanismo
Profissionais de Relações Públicas

Biomedicina
Estatística

Músicos do Brasil
Museologia

Economistas Domésticos
Despachantes Documentalistas do Brasil

425.318.190
408.327.275

223.197.382
148.316.486

118.785.195
80.059.227

71.550.540
54.755.890
54.174.938

37.385.194
30.287.070
29.976.767
27.647.917

17.540.272
17.475.400
15.617.200
10.275.914
9.202.309
4.764.713
3.073.561
2.813.833
1.765.660
784.776
400.000
10.001
0
0
0
0

19.616.658
74.957.109

22.550.262
7.182.019
7.289.324
7.718.453
6.639.951
6.113.554
2.888.793
1.631.919
2.251.629
6.370.261
2.087.217
1.455.574
10.390.633
1.787.705
574.535
144.637
247.295
78.147
59.037
303.439
51.859
140.000
1
0
0
0
0

Créditos ajuizados
em 2018 (R$)

Execuções fiscais em trâmite

Créditos de execução fiscal em 
trâmite no Poder Judiciário (R$)

Créditos recuperados 
judicialmente em 2018 (R$)



Para a juíza auxiliar da Presidência do CNJ, Lívia Cristina Marques Peres, deve 
haver um reforço na cobrança extrajudicial para não congestionar o Judiciário

“O protesto extrajudicial aparece como 
forma de fomento ao cumprimento 
de obrigação pecuniária vencida”

Atual juíza auxiliar da Presidência do Conselho 
Nacional de Justiça, Lívia Cristina Marques foi 
uma das autoridades que coordenou o trabalho 
de extração dos dados da Base de Replicação 
Nacional, por meio da qual o órgão obtém infor-
mações detalhadas sobre os processos que trami-
tam no Poder Judiciário, inclusive dos conselhos 
profissionais. 

A magistrada, que participou, no ano pas-
sado, do seminário “Dívida Ativa dos Con-
selhos Profissionais”, reconhece que deve 
haver uma estratégia mais eficiente e unifor-
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me para a recuperação de créditos por essas 
autarquias. 

Atual coordenadora do Centro Judiciário 
de Conciliação da Seção Judiciária do Amapá 
(CEJUC) e desde 2006 na magistratura fede-
ral, ela diz, em entrevista à Revista Cartórios 
com Você, que as medidas extrajudiciais devem 
acontecer de forma mais robusta antes das exe-
cuções fiscais. Para a magistrada, é fundamental 
que os conselhos profissionais, enquanto cre-
dores, valorem as medidas mais eficazes para a 
recuperação dos créditos de que são titulares.

Profissionais ativos por áreas de atuação
PROTESTO COMO ALTERNATIVA 
Professor do Departamento de Direito Econô-
mico, Financeiro e Tributário da Universidade 
de São Paulo (USP), Heleno Taveira Torres es-
teve presente no ano passado em discussões 
travadas pelo CNJ sobre as execuções fiscais 
dos conselhos profissionais. Durante o semi-
nário “Dívida Ativa dos Conselhos Profissio-
nais”, organizado pelo CNJ, Torres participou 
do debate “Judicialização da Dívida Ativa 
dos Conselhos Profissionais”, durante o qual 
foi feita uma reflexão sobre a possibilidade de 
encontrar outros modos para a cobrança da 
dívida ativa dos conselhos. 

“O caminho é impor aos conselhos o aces-
so aos meios alternativos de solução de con-
flitos. A arbitragem pode funcionar de modo 
muito positivo, bem como o protesto e a 
conciliação. Ademais, urge que sejam criadas 
medidas de compliance extensivas ao pro-
cesso administrativo destes conselhos, bem 
como um modelo mais ágil de mecanismos 
de precedentes administrativos ou súmulas”, 
relata o docente. 

Principal litigante das ações de execução 
fiscal, onde cobra os débitos inscritos na Dí-
vida Ativa, somente em 2018, a Fazenda Pú-
blica, por meio da Procuradoria Geral da Fa-
zenda Nacional (PGFN), executou a quantia de 
quase R$ 6 bilhões junto ao Poder Judiciário. 
Ao mesmo tempo, a procuradoria recuperou 
mais de R$ 1 bilhão somente com o instru-
mento do protesto de títulos.

Segundo o procurador da Fazenda Nacional, 
João Henrique Chauffaille Grognet, não se tor-
na eficaz distribuir uma execução fiscal sem 
antes promover o diligenciamento patrimonial 
do devedor. “É ineficaz, não só porque o pro-
cesso dificilmente chegaria a um bom termo, 
mas também porque o ajuizamento acrítico 
faz com que execuções sem futuro concorram 
com execuções cujo devedor revela capacida-
de de pagamento”, destaca o procurador.

Fonte: CNJ

ÁREA DE ATUAÇÃO
Enfermagem
Contabilidade
Representantes Comerciais
Corretores de Imóveis
Educação Física
Engenharia e Agronomia
Administração
Farmácia
Medicina
Odontologia
Química
Medicina Veterinária
Técnicos em Radiologia
Psicologia
Arquitetura e Urbanismo
Serviço Social
Biologia
Nutricionistas
Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Biomedicina
Economia
Fonoaudiologia
Biblioteconomia
Profissionais de Relações Públicas
Estatística
Músicos do Brasil
Despachantes Documentalistas do Brasil
Museologia
Economistas Domésticos
TOTAL

INSCRITOS
3.592.716
1.679.510

945.125
893.233
839.872
741.007
709.487
549.771
533.412
516.358
460.247
409.020
374.629
361.410
222.309
180.681
140.603
135.900
109.516

84.314
70.640
63.538
28.097
23.608
18.784

9.552
4.709
4.413

450
13.702.911

ATIVOS
2.116.540

726.631
402.840
671.914
701.845
454.390
620.082
387.462
370.137
412.382
413.737
257.995
220.302
250.861
175.029
112.891

74.250
115.215

94.975
56.544
42.346
43.481
13.484

7.282
13.888

4.961
3.545
2.463

261
8.767.733

%DE ATIVOS
58,9%
43,3%
42,6%
75,2%
83,6%
61,3%
87,4%
70,5%
69,4%
79,9%
89,9%
63,1%
58,8%
69,4%
78,7%
62,5%
52,8%
84,8%
86,7%
67,1%
59,9%
68,4%
48,0%
30,8%
73,9%
51,9%
75,3%
55,8%
58,0%
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“Enxergo que um reforço 
na cobrança extrajudicial e 
revisão, nessas instituições 
(conselhos profissionais), 

dos processos internos de 
trabalho mudaria o cenário 

atual”

CcV – Uma pesquisa realizada pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) identifi-
cou que os conselhos profissionais são o 
segundo maior litigante em processos de 
execução fiscal na Justiça Federal, respon-
dendo por 28,15% dos casos que tramita-
ram entre 2015 e 2019. Qual a importân-
cia dessa pesquisa?
Lívia Cristina - Esse dado foi extraído da 
Base de Replicação Nacional por meio da 
qual o CNJ tem informações mais detalhadas 
sobre os processos que tramitam no Poder 
Judiciário. A questão torna-se especialmente 
importante tendo em vista que as execuções 
fiscais têm grande peso na taxa de congestio-
namento do Judiciário brasileiro. Os números 
brutos da judicialização não conseguem sub-
sidiar um plano de ação específico voltado à 
eficiência na prestação jurisdicional. Consta-
tar que o Poder Judiciário tem um acervo que 
gira em torno de 80 milhões de processos 

é impactante, impulsiona o agir do Conselho 
Nacional de Justiça, mas pouco representa 
na definição da estratégia a ser delineada, 
para qual é fundamental a pormenorização 
do quantitativo, identificando-se, por exem-
plo, os maiores demandantes, o perfil do cré-
dito em cobrança judicial, o comportamento 
do credor na esfera extrajudicial etc.

CcV – O que foi abordado exatamente du-
rante o seminário “Dívida Ativa dos Conse-
lhos Profissionais”? 
Lívia Cristina - A finalidade do painel era tra-
zer aos participantes, na sua grande maioria 
representantes dos conselhos profissionais, 
as boas práticas adotadas pela Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional e Procuradoria 
Geral Federal na cobrança do crédito fiscal. 
Tais órgãos já conseguem visualizar com niti-
dez a necessidade de imprimir racionalidade 
na cobrança da dívida ativa, estabelecendo 
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“O protesto é uma cobrança 
eficaz, em face dos efeitos 

que produz em relação 
ao conceito creditício do 

devedor”
Elival da Silva Ramos,

professor de Direito do Estado
da Universidade de São Paulo

“O uso mais intensivo do 
protesto poderia reduzir 
custos da administração 

judiciária”
Alexandre dos Santos Cunha,

técnico de planejamento do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada

“Os cartórios têm um 
papel fundamental na 

disponibilização de um acesso 
mais franco aos dados, 

trabalhando em conjunto 
com o Poder Judiciário no 

rastreamento de bens”
Rafael Leite Paulo,

juiz federal do TRF-1

O juiz federal do TRF-1, Rafael Leite Paulo, diz que o 
rastreamento de bens tem um papel central no fortaleci-
mento das medidas voltadas à recuperação de dívidas

Para o professor de Direito do Estado da Universidade 
de São Paulo, Elival da Silva Ramos, a atividade dos 
cartórios é cada vez mais profissional e eficiente

Segundo o técnico de planejamento do Ipea, Alexandre dos 
Santos Cunha, a pesquisa do CNJ reafirma que o perfil da 
execução fiscal não vem se alterando nos últimos dez anos



foco na recuperação do crédito e não no 
procedimento de cobrança em si mesmo. O 
ajuizamento de executivos fiscais pela PGFN 
e PGF dependem, hoje, de uma prévia atua-
ção extrajudicial para avaliação da eficácia 
do processo judicial na obtenção da presta-
ção satisfativa pretendida, demonstrando os 
órgãos que o processo de execução fiscal não 
é o meio eficaz para a cobrança de crédito de 
pequeno valor.

CcV – De acordo com informações da pes-
quisa, tramitam no Poder Judiciário cerca 
de 1,1 milhão de processos de execução 
fiscal relativos aos conselhos, totalizando 
um montante financeiro de R$ 1,8 bilhão. 
Por que esse número é tão alto? O que po-
deria ser feito para mudar essa realidade?
Lívia Cristina - Aos conselhos profissionais 
foi dispensada parcela de poder de polícia 
para fiscalização das profissões regulamen-

tadas. Para o cumprimento desse fim foi-lhes 
destinada receita específica centrada nas 
contribuições de interesse das categorias 
profissionais, receita de natureza tributária. 
Enxergo que um reforço na cobrança extra-
judicial e revisão, nessas instituições, dos 
processos internos de trabalho mudaria o ce-
nário atual. Numa judicialização não pautada 
em padrões mínimos de racionalidade, perde 
a administração judiciária, perde o autor/
exequente, perde a sociedade. Portanto, é 
fundamental que os conselhos profissionais, 
enquanto credores, valorem as medidas mais 
eficazes para a recuperação dos créditos de 
que são titulares. O processo de execução 
fiscal, que detém a maior taxa de congestio-
namento do Poder Judiciário, não pode ser a 
primeira medida de cobrança adotada, sem 
desconsiderar que representa grave afronta 
ao princípio constitucional da economicidade 
manejar instrumento público (ação judicial) 

que venha a ter custo superior ao objeto da 
pretensão (crédito em cobrança).

CcV – Além da execução fiscal, os asso-
ciados inadimplentes também podem ser 
cobrados pela via administrativa. Uma das 
vias extrajudiciais e/ou administrativas 
possíveis é o protesto, que representa 18% 
dos créditos recuperados. Por que não for-
talecer o uso do protesto extrajudicial?
Lívia Cristina - O Conselho Nacional de Jus-
tiça visa implementar ações que confiram 
maior eficiência aos órgãos do Poder Judi-
ciário, o que alcança debate amplo e plural 
acerca das alternativas à judicialização, sem 
precarização dos direitos fundamentais, den-
tre os quais, a inafastabilidade da jurisdição. 
O protesto extrajudicial é um dos meios de 
fortalecimento da cobrança extrajudicial, ca-
bendo ao credor estabelecer a estratégia que 
melhor atenda às suas necessidades e, ao 
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Créditos recuperados administrativamente em 2018
De acordo com Grognet, a Procuradoria-

-Geral da Fazenda Nacional tem aprimorado 
estratégias e investido em alternativas que 
têm rendido frutos importantes para o erário 
brasileiro. “O protesto extrajudicial é estra-
tégia que tem sido largamente utilizada pela 
Procuradoria da Fazenda Nacional na sua 
missão institucional de recuperar crédito. 
Recentemente, temos percebido que melhor 
do que protestar todos os créditos é mapear, 
por meio de métodos analíticos, que espécie 
de débito e que tipo de devedor melhor res-
ponde a estratégia. Dessa forma, garantimos 
maior eficácia com as remessas para protes-
to”, argumenta o procurador. 

“Priorizar a execução fiscal, definitivamen-
te, não é o meio mais eficiente para cobrança 
de dívidas de baixo valor. Creio que a ativi-
dade extrajudicial vem auxiliando e muito a 
atividade judicial, como na cobrança e recu-
peração de créditos públicos com a utilização 
do protesto de CDAs, por exemplo”, enfatiza 
o coordenador-geral de Cobrança e Recupe-
ração de Créditos da Procuradoria-Geral Fe-
deral (PGF), Fabio Munhoz. 

Para o professor de Direito do Estado 
da Universidade de São Paulo (USP), Eli-
val da Silva Ramos, a atividade dos car-
tórios é cada vez mais profissional e efi-
ciente, tendo propiciado uma alternativa 
muito atraente para entidades públicas na 
cobrança de seus créditos, assim como os 
conselhos profissionais, que são autarquias. 

“O protesto é uma cobrança eficaz, em face 
dos efeitos que produz em relação ao con-
ceito creditício do devedor, e não representa 
custo para a entidade que dele se beneficia, 
pois o pagamento dos emolumentos, invaria-
velmente, no caso de entidades públicas, é 
feito pelo protestado”, destaca o docente.

Fonte: CNJ

ÁREA DE ATUAÇÃO
Contabilidade
Medicina Veterinária
Farmácia
Biologia
Engenharia e Agronomia
Enfermagem
Corretores de Imóveis
Educação Física
Química
Medicina
Administração
Odontologia
Arquitetura e Urbanismo
Representantes Comerciais
Psicologia
Nutricionistas
Economia
Biomedicina
Serviço Social
Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Técnicos em Radiologia
Fonoaudiologia
Profissionais de Relações Públicas
Biblioteconomia
Estatística
Museologia
Despachantes Documentalistas do Brasil
Economistas Domésticos
Músicos do Brasil
TOTAL

QUANTIDADE 
DE COBRANÇAS 

EM CURSO
228.106

49.282
121.396

13.538
107.190

1.388.696
100.327

49.817
106.073

48.987
118.596
241.213

64.283
95.126
55.867
21.100

8.799
3.597

35.551
5.533

15.332
6.053

193
1.992

851
439

0
0

162
2.888.099

QUANTIDADE 
DE CRÉDITOS 

RECUPERADOS
1.989.405

149.480
32.276

111.554
150.715

3.633.323
53.525

179.536
43.604
47.044

540.715
186.546

1.311
42.273
22.727

5.205
258.614

5.402
11.589

4.627
160.294

3.693
236
737
430
248

25
12

8
7.635.181

VALOR TOTAL 
DOS CRÉDITOS 
RECUPERADOS

R$ 451.210.573,00
R$ 247.540.074,00
R$ 119.659.163,00

R$ 74.636.050,00
R$ 54.641.813,00
R$ 51.582.738,00
R$ 40.837.141,00
R$ 33.336.888,00
R$ 25.300.696,00
R$ 19.038.238,00
R$ 18.870.129,00
R$ 14.237.647,00
R$ 11.894.290,00

R$ 8.698.750,00
R$ 8.561.952,00
R$ 4.721.480,00
R$ 4.175.374,00
R$ 3.911.052,00
R$ 3.699.077,00
R$ 3.072.228,00
R$ 2.983.510,00
R$ 2.416.253,00

R$ 189.851,00
R$ 182.830,00
R$ 152.740,00

R$ 70.092,00
R$ 9.062,00
R$ 5.811,00

R$ 960,00
R$ 1.205.636.452,00

tabElionato dE protESto



“O processo de execução fiscal, que detém a maior taxa 
de congestionamento do Poder Judiciário, não pode ser a 
primeira medida de cobrança adotada, sem desconsiderar 

que representa grave afronta ao princípio constitucional da 
economicidade manejar instrumento público (ação judicial) 

que venha a ter custo superior ao objeto da pretensão 
(crédito em cobrança).”

CNJ, o exercício da articulação na execução 
da Política Judiciária Nacional de Tratamento 
Adequado dos Conflitos de Interesse (Resolu-
ção 125/2010).

CcV – Como o Protesto Extrajudicial pode-
ria beneficiar a recuperação desses valo-
res?
Lívia Cristina - O protesto extrajudicial apa-
rece como forma de fomento ao cumprimen-
to de obrigação pecuniária vencida, assim 
como o é a inscrição do devedor em cadas-
tros de inadimplentes, valendo consignar 
que o reconhecimento de cobrança indevida 
pode levar à responsabilização civil daquele 
que lhe deu causa.

CcV – Utilizar a execução fiscal como pri-
meiro instrumento de cobrança pelos con-
selhos profissionais não é uma estratégia 
equivocada? O protesto não poderia ser 
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INTELIGÊNCIA FISCAL
O desafio de diminuir o congestionamento 
das ações no Poder Judiciário segue impli-
cando em esforços por parte da organização 
judiciária, procuradorias e instituições que 
medem índices econômicos e sociais.

Em 2011, o CNJ e o Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada (Ipea) realizaram um 
diagnóstico sobre o perfil dos processos de 
execução fiscal e identificaram que as ações 
advindas dos conselhos profissionais tinham 
um perfil peculiar: eram numerosas, porém 
de valores muito baixos, chegando ao pon-
to de os valores cobrados serem inferiores 
inclusive aos custos que uma ação judicial 
representa ao Judiciário. A pesquisa quan-
tificou que os conselhos respondiam por 
36,4% de todos os processos de execução 
fiscais em tramitação no Judiciário na época 
e que a média dos valores cobrados era de 
R$ 1.540,00.

“A pesquisa do CNJ reafirma que o perfil 
da execução fiscal não vem se alterando nos 
últimos dez anos, com uma participação des-
proporcional dos conselhos de fiscalização 
das profissões liberais no estoque de ações 
em tramitação. O uso mais intensivo do pro-
testo poderia reduzir custos da administra-
ção judiciária”, ressalta o técnico de plane-
jamento e pesquisa do Ipea, Alexandre dos 
Santos Cunha. 

Já no âmbito do Poder Público, foi delinea-
do um novo modelo de cobrança que está em 
vigor desde 2016, baseado em inteligência 
fiscal (uso de big data), fortalecimento de me-
didas de cobrança e revisão dos processos de 
trabalho, explica o procurador da Fazenda 
Nacional, João Henrique Chauffaille Grognet.

A partir disso, foi feito um rating de devedo-
res para classificá-los (devedores com alta ca-

pacidade de pagamento, devedores institucio-
nais, devedores cuja recuperação do credito é 
média, devedores com baixa chance de paga-
mento do crédito e devedores com capacidade 
nula de pagamento da dívida), monitoramento 
patrimonial e uso dessas informações para de-
finição de medidas administrativas e judiciais 
de recuperação dos valores.

“A criação de um rating da Dívida Ativa da 
União, que representa o grau de recuperação 
do crédito, formulado a partir de informa-
ções econômicas, financeiras e patrimoniais, 
permitiu conhecermos melhor o devedor. 
Em linhas gerais, devedores com diferentes 
graus de saúde financeira são submetidos a 
distintas formas de cobrança, especificamen-
te calibradas para otimizar o retorno”, explica 
Grognet. 

Segundo o coordenador da PGF, Fábio 
Munhoz, há um modelo de cobrança que a 
Procuradoria tem adotado para cobrar valo-
res pertencentes a 164 autarquias. Também 
nesse caso, a cobrança é feita a partir de uma 
estratégia que considera uma cobrança ex-
trajudicial em âmbito nacional com atuação 
de 89 procuradores e uma cobrança judicial 
regionalizada, em cinco regiões. “É a busca 
do potencial recuperatório com ferramentas 
que temos e busca da tecnologia para melho-
rar sua efetivação”, disse.

Nos créditos até R$ 10 mil, a ação é feita a 
partir do rastreamento de bens e valores por 
meio de sistemas com possibilidade de ar-
quivamento da execução fiscal. Para dívidas 
entre R$ 10 mil a R$ 100 mil, é usado um 
sistema da Advocacia Geral da União, a partir 
de dados de vários credores e devedores da 
União e dos estados. Se não for possível re-
cuperar, também nesses casos, há a opção do 
arquivamento. Para valores acima de R$ 100 

mil outros bancos de dados são utilizados.
“Certamente devemos focar na recuperação 

dos créditos pela via extrajudicial. A tentativa 
de conciliações prévias ao ajuizamento, bem 
como a utilização do protesto extrajudicial, 
além de servirem como ferramentas de des-
judicialização, aumentam exponencialmente 
a possibilidade de recuperação dos créditos 
públicos de forma muito mais célere”, salien-
ta Fábio Munhoz. 

PATRIMÔNIO RASTREADO
Inspirado em métodos modernos de recupe-
ração de passivos, o Regime Diferenciado de 
Cobrança de Crédito foi apresentado durante 
as cinco oficinas de trabalho que encerraram 
os debates do seminário “Dívida ativa dos 
conselhos profissionais”.

Os principais instrumentos de cobrança 
apresentados nesse modelo de gerencia-
mento de dívida são: diligências patrimoniais 
para rastreamento dos bens dos devedores 
e consulta a bancos de dados diversos para 
a localização de bens e direitos passíveis 
de expropriação judicial ou identificação de 
eventuais hipóteses de responsabilidade tri-
butária e não tributária.

Outra diretriz estabelece que o uso das 
bases de dados patrimoniais, de diligências 
e seus resultados deverão ser lançados em 
processo administrativo correspondente ao 
crédito. Para ampliar o alcance desse moni-
toramento, o regime sugere a realização de 
convênios com Cartórios, Juntas Comerciais, 
Receita Federal, Tribunais Regionais Elei-
torais e departamentos de trânsito. Após a 
realização de todas as diligências e, no caso 
de serem sem resultado, será permitido o 
arquivamento administrativo provisório ou 
definitivo do processo.



 “Alguns desses entes 
possuem estrutura 

normativa de estímulo 
aos meios de cobrança 
extrajudicial, enquanto 

outros têm na propositura 
do executivo fiscal a primeira 
medida de cobrança, o que 
se revela altamente ineficaz”

acionado em um primeiro momento?
Lívia Cristina - Necessita-se de uma estraté-
gia mais uniforme para a recuperação de cré-
ditos pelos conselhos profissionais; alguns 
desses entes possuem estrutura normativa 
de estímulo aos meios de cobrança extraju-
dicial, enquanto outros têm na propositura 
do executivo fiscal a primeira medida de co-
brança, o que se revela altamente ineficaz, eis 
o tempo médio de duração do processo de 
execução fiscal, 9 anos e 1 mês, consoante 
dados do Justiça em Números de 2019.

CcV – Segundo pesquisa feita pelo CNJ 
e pelo Ipea em 2011, as ações advindas 
dos conselhos profissionais têm um perfil 
peculiar, sendo numerosas e com valores 
muito baixos. Existe um valor estipulado 
para uma ação de execução fiscal? Haveria 
alguma forma de diminuir essas execuções 
fiscais regulando um valor específico?

Lívia Cristina - A Lei nº 12.514/2011 pre-
vê que “os conselhos não executarão judi-
cialmente dívidas referentes a anuidades 
inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobra-
do anualmente da pessoa física ou jurídica 
inadimplente” e, para os créditos inferiores a 
R$ 5 mil, a mesma lei enuncia que tais entes 
poderão deixar de promover a cobrança judi-
cial e que poderão os conselhos federais es-
tabelecer regras de recuperação de créditos.

CcV – E o convênio com órgãos como Re-
ceita Federal, juntas comerciais e os cartó-
rios? Podem acelerar o processo de reto-
mada do crédito?
Lívia Cristina - Rastreamento de bens e 
convênios respectivos devem ser valorados 
a partir do perfil da dívida de interesse, por 
regra, créditos de pequeno valor; tal discus-
são precisa ser aprofundada para aferição de 
sua eficácia.

48

tabElionato dE protESto



49Cartórios com Você

“Em termos de recuperação 
de crédito, o protesto da 

CDA tem se mostrado meio 
idôneo e eficaz. A restrição 

de crédito, gerado pelo 
protesto, é meio de coação 
indireta mais efetiva e eficaz 
que a constrição patrimonial 
implementada na execução 

fiscal.”
Armando Rodrigues Alves,

diretor jurídico do Conselho Federal
de Medicina Veterinária

Na ocasião, o regime diferenciado de cobran-
ça de créditos foi apresentado pelo juiz federal 
Rafael Leite Paulo, do Tribunal Regional Federal 
da Primeira Região (TRF-1). O magistrado foi um 
dos premiados no curso “Robotização no Judi-
ciário”, promovido pela Associação de Juízes Fe-
derais do Brasil (Ajufe), pela automação de pro-
cedimentos em sua unidade, a 5ª Vara Federal do 
Amazonas, especializada em execuções fiscais.

“Diante dos desafios ligados à jurisdição no 
âmbito das execuções fiscais, em que há um 
grande volume de ações e limitação de pessoal, 
é sempre necessário repensar e avaliar os flu-
xos de trabalho e utilizar medidas inovadoras 
para se buscar efetividade na atuação judicial. O 
uso de ferramentas tecnológicas, por evidente, 
encaixa-se perfeitamente nesse contexto”, argu-
menta o juiz federal. 

“Com isso em mente, sem alternativas tra-
dicionais de contratação disponíveis, foram 
desenvolvidas ferramentas – de mão própria, 
por meio do estudo de soluções gratuitas dis-
poníveis na internet – consistentes em scripts 
e pequenos robôs de software para ampliar a 
capacidade dos servidores e do próprio magis-

trado, realizando tarefas repetitivas no uso dos 
sistemas processuais, na busca de informações 
e na preparação de documentos de forma a as-
segurar um ganho de produtividade na atuação 
da Vara”, complementa o magistrado. 

A partir da apresentação desse modelo, a 
ideia é que os conselhos federais avaliem a pos-
sibilidade de regulamentar o regime especial 
como forma de estimular a adoção dessas prá-
ticas pela via administrativa, com consequen-
te redução dos processos de execução fiscal.

Segundo o juiz federal Rafael Leite Paulo, o 
rastreamento de bens tem um papel central no 
fortalecimento das medidas voltadas à recupe-
ração de dívidas. Para o magistrado, é impossí-
vel se pensar em execução sem uma atividade 
de rastreamento de bens efetiva. 

“Os cartórios têm um papel fundamental na 
disponibilização de um acesso mais franco aos 
dados, trabalhando em conjunto com o Poder 
Judiciário no rastreamento de bens, de forma 
que seja beneficiado todo o sistema de Justiça, 
mas também legitimando e ampliando a atua-
ção do sistema notarial e registral”, conclui o juiz 
federal.



Em 2016, um estudo feito pelo consultor le-
gislativo de Direito Tributário e Tributação da 
Câmara dos Deputados, Jules Michelet Pereira 
Queiroz e Silva, indicava que o modelo judicial 
de execução fiscal brasileiro era uma exceção 
no mundo e notadamente ineficiente. “Suge-
rimos, além da mudança do sistema judicial 
para administrativo, a utilização de meios ex-
trajudiciais de cobrança, como o protesto e 
até mesmo a transação tributária”, aponta o 
consultor legislativo. 

O estudo questiona a baixa eficiência do 
processo de execução fiscal, inclusive aqueles 
movidos pela Fazenda Nacional. Para Jules Mi-
chelet, o modelo de execução fiscal brasileiro 
acabou por se tornar extremamente lento, o 
que acaba congestionando o Judiciário. “Histo-
ricamente, ela recupera entre 1% e 2% do esto-
que de dívidas. Isso decorre principalmente do 
fato de a execução fiscal no Brasil ser um caso 
raro de execução judicial de créditos públicos. 
Na maioria dos países, a administração executa 
os próprios créditos sem necessitar de inter-
venção judicial”, pondera Michelet. 

Ainda de acordo com o pesquisador, o que 
acontece é que a maioria dos países adota 
meios extrajudiciais de cobrança para créditos 
de menor monta. “A Tesouraria-Geral do Chi-
le, por exemplo, faz a cobrança de pequenos 
créditos, abaixo de 10 milhões de pesos, ape-
nas por call centers. Em 2014, essa estratégia 
de cobrança recuperou 33% do estoque dos 
créditos. Nos EUA, em 2007, para cada dólar 
cobrado por execução fiscal, foram recupera-
dos 13 centavos. Já com os instalment agree-
ments, forma de transação tributária america-
na, foram recuperados 17 centavos por dólar”, 
indica Jules Michelet. 

“O ponto central é que a maioria dos paí-
ses compreende a necessidade de se avaliar a 
eficiência e o custo benefício das cobranças. 
No Brasil, essa preocupação é muito recente, 
mas é um elemento essencial para uma gestão 
fiscal responsável”, complementa o consultor 
legislativo.

Ineficiência e alto custo do atual sistema judicial de cobrança ganha destaque e 
PL torna obrigatório o Protesto da Certidão de Dívida Ativa antes da execução fiscal

Estudo legislativo aponta necessidade de 
adoção de meios extrajudiciais de cobrança
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“A exigência de que o Poder 
Público proceda ao protesto 
da dívida antes de promover 

ação judicial de execução 
fiscal permite o recebimento 

de valores menores” 
Célio Silveira, 

deputado federal (PSDB/GO)

Em relação aos conselhos profissionais, 
Michelet salienta que o instrumento do pro-
testo permite que medidas de cobrança extra-
judicial sejam mais efetivas. “O protesto tem 
funcionado muito bem na Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional e penso que funcionaria 
ainda melhor com os conselhos profissionais 
por uma razão fundamental: os créditos co-
brados pelos conselhos geralmente são me-
nores do que os cobrados pela PGFN. Como 
o protesto é infinitamente mais barato e efi-
ciente que a execução fiscal, a perspectiva de 
custo/benefício para os conselhos com essa 
medida é bastante promissora. É dizer: com 
o protesto, os conselhos além de recuperar 
montante maior de créditos, fariam isso a um 
custo bem menor”, ressalta o pesquisador. 

Para o pesquisador do Núcleo de Estudos 
Fiscais (NEF) da FGV/SP, Aristóteles de Quei-
roz Câmara, o atual rito processual, instituído 
em 1980 pela Lei de Execuções Fiscais, está 
defasado e exige uma profunda alteração. “A 

lógica da lei era diferenciar o crédito fiscal do 
rito processual das demais execuções, o que 
poderia ser suficiente à época, mas não mais 
nos dias atuais. A realidade atual é bem mais 
complexa e isso exige uma maior diferenciação 
para que o rito processual volte a acompanhar 
a natureza do crédito fiscal”, orienta Câmara. 

Ainda de acordo com o pesquisador, é ne-
cessário buscar outras alternativas de cobran-
ça para conseguir uma recuperação efetiva 
dos créditos inadimplidos. “O importante é 
que as procuradorias passem a agir de forma 
mais estratégica em suas cobranças, buscan-
do atuar segundo as características dos de-
vedores e do estoque da dívida. Parte deste 
agir estratégico depende apenas de medidas 
administrativas e parte exige modificações le-
gislativas. Os Cartórios de Protesto podem ter 
um papel relevante na cobrança de créditos 
fiscais, algo semelhante ao que acontece com 
os credores privados”, analisa o pesquisador 
da FGV. 
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Segundo o consultor legislativo Jules Michelet, o modelo 
de execução fiscal brasileiro acabou por se tornar 
extremamente lento e ineficiente

“Com o protesto, os 
conselhos além de recuperar 
montante maior de créditos, 
fariam isso a um custo bem 

menor”
Jules Michelet Pereira Queiroz e Silva, 

consultor legislativo de Direito Tributário 
e Tributação da Câmara dos Deputados
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“O protesto é muito menos 
oneroso que a Ação de 

Execução do ponto de vista 
financeiro e é muito menos 
gravoso ao devedor, pois 
não há constrangimento 

patrimonial”
Célio Silveira, 

deputado federal (PSDB/GO)

“Os Cartórios de Protesto 
podem ter um papel 

relevante na cobrança 
de créditos fiscais, algo 

semelhante ao que acontece 
com os credores privados”

Aristóteles de Queiroz Câmara, 
pesquisador do Núcleo de Estudos 

Fiscais (NEF) da FGV/SP

O deputado federal Célio Silveira protocolou na Câmara 
o projeto de lei 5015, que torna obrigatório o protesto 
das CDAs antes da execução fiscal

Para o pesquisador da FGV Direito SP Aristóteles de
Queiroz Câmara, é necessário buscar outras alternativas
de cobrança para conseguir uma recuperação efetiva dos
créditos inadimplidos

PROJETO DE LEI
Diminuir a litigiosidade da população brasilei-
ra em demandas de fiscais e tributárias tem 
sido uma busca constante, e antiga, da socie-
dade. Em 2016, o deputado federal Célio Sil-
veira (PSDB/GO) protocolou o projeto de lei 
5015 na Câmara dos Deputados. A iniciativa 
dispõe sobre o protesto obrigatório da Certi-
dão de Dívida Ativa antes da execução fiscal. 

Segundo o parlamentar, a importância da 
medida reside na possibilidade de recebimen-
to mais célere e de forma mais econômica dos 
créditos tributários inscritos em dívida ativa. 
“A exigência de que o Poder Público proceda 
ao protesto da dívida antes de promover ação 
judicial de execução fiscal permite o recebi-
mento de valores menores, que não seriam 
executados, com um custo menor e de forma 
mais rápida, além de poder recuperar créditos 
que dependeriam de uma ação judicial. Bene-

ficia tanto a administração pública quanto os 
devedores tributários”, destaca o deputado. 

Ainda de acordo com Célio Silveira, o pro-
testo obrigatório é um ato simples e rápido, 
que agiliza o recebimento dos créditos tribu-
tários inscritos em dívida ativa e aumenta con-
sideravelmente a arrecadação tributária. “O 
protesto é muito menos oneroso que a ação 
de execução do ponto de vista financeiro e é 
muito menos gravoso ao devedor, pois não há 
constrangimento patrimonial”, argumenta o 
parlamentar. 

Por enquanto, a proposição foi pensada ao 
Projeto de Lei nº 2412, de 2007, que dispõe 
sobre a execução administrativa da Dívida Ati-
va dos entes federados, de suas respectivas 
autarquias e fundações públicas e aguarda 
por uma determinação do presidente da Casa 
para criação da comissão temporária que 
apreciará a matéria. 

“O Poder Legislativo tem enfrentado maté-
rias urgentes para o país e a mobilização dos 
diversos setores envolvidos na temática abor-
dada pelo Projeto de Lei nº 5.015, de 2016, 
é essencial para a celeridade da tramitação”, 
explica o deputado. 

Para o parlamentar, apesar do inadimple-
mento das obrigações tributárias ser grande, 
mesmo já existindo a possibilidade do protes-
to da certidão da dívida ativa, o Estado acaba 
por não se valer desse instrumento e faz uso 
do Judiciário como seu órgão de cobrança. 

“Dessa forma, o Poder Público não ape-
nas agrava a crise da Justiça, aumentando 
ainda mais o volume excessivo de litígios, 
como dispensa a eficiência das cobranças 
de seus créditos por meio do protesto, em 
detrimento ao princípio constitucional da 
eficiência da administração pública”, reitera 
o parlamentar



Advogado público do Conselho Federal de Medicina Veterinária, Armando Rodrigues Alves destaca 
que o órgão tem buscado soluções administrativas para a recuperação de créditos inadimplidos

“O protesto é a estratégia mais racional 
por conta de sua economicidade”

Advogado público do Conselho Federal de 
Medicina Veterinária (CFMV) desde 2013, Ar-
mando Rodrigues Alves ocupa atualmente o 
cargo de diretor do departamento jurídico da 
autarquia. Formado em Direito pelo UNICEUB, 
com pós-graduação em Direito pela Fundação 
Getúlio Vargas e pela Fundação Escola do Mi-
nistério Público do Distrito Federal, Alves cri-
tica a forma como os conselhos profissionais 
tentam resolver seus problemas jurídicos pela 
via do Judiciário. 

Em entrevista à Revista Cartórios com 
Você, ele afirma que é perfeitamente possível 
mensurar a quantidade de crédito recuperado 
pela atividade do protesto. Para Armando, a 
via administrativa extrajudicial é econômica e 
diminui o afluxo de execuções fiscais. 
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“Em termos de 
recuperação de crédito, 
o protesto da CDA tem 

se mostrado meio idôneo 
e eficaz. A restrição de 

crédito, gerada pelo 
protesto, é meio de coação 

indireto mais efetivo e 
eficaz que a constrição 

patrimonial implementada 
na execução fiscal.” 

CcV - O Conselho Federal de Medicina Ve-
terinária é um dos citados na pesquisa com 
maior número de execuções em trâmite no 
Poder Judiciário. Por que isso acontece?
Armando Alves - Desde 2008, o Conselho 
Federal de Medicina Veterinária deixou de 
ser cliente assíduo do Poder Judiciário no 
que diz respeito às execuções fiscais. Qual 
a explicação para isso? Em 2003, com a 
criação do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária no Distrito Federal, pela Lei n° 
10.673, o lançamento e arrecadação das 
anuidades cobradas de médicos-veterinários, 
zootecnistas e pessoas jurídicas inscritos/re-
gistradas no citado regional passaram a ser 
de atribuição do CRMV-DF. Assim, em caso 
de inadimplência, cabe a esse Regional, e 
não mais ao CFMV, proceder à cobrança dos 
débitos fiscais mediante o ajuizamento de 
execução fiscal. Assim, as execuções fiscais 
manejadas em massa pelo CFMV em 2008 
tinham por objeto créditos fiscais constituí-
dos antes da criação do CRMV-DF. De 2008 
em diante, foram poucos os executivos fis-
cais ajuizados por esta autarquia. O fato é 
que hoje, antes de promover o ajuizamento 
de execução fiscal, este Federal recorre a ou-
tros métodos de cobrança, como o protesto 
da CDA. Em conclusão, não é procedente o 
asserto de que este CFMV seria o conselho 
com maior número de execuções em trâmite 
no Poder Judiciário. 
 
CcV - Ao mesmo tempo, o Conselho Federal 
de Medicina Veterinária é um dos Conse-
lhos que mais utiliza a via administrativa 
para a recuperação dos créditos. Essa é 
uma boa alternativa para diminuir a litigio-
sidade?
Armando Alves - Sim, sem dúvida. Em termos 
de recuperação de crédito, o protesto da CDA 
tem se mostrado meio idôneo e eficaz. A res-
trição de crédito, gerada pelo protesto, é meio 
de coação indireto mais efetivo e eficaz que a 
constrição patrimonial implementada na exe-
cução fiscal. Destarte, em termos de alocação 
de recursos e pessoal, o protesto é a estratégia 
mais racional por conta de sua economicida-
de. Além disso, gera uma externalidade positi-
va: diminui o afluxo de execuções fiscais. 
 
CcV - Acredita que os Cartórios de Protesto 
poderiam ser mais utilizados pelos Conse-
lhos Federais para recuperar os créditos 
pela via administrativa?
Armando Alves - Sim, sem dúvida. Mas não 
podemos perder de vista que existem outras 
alternativas extrajudiciais de cobrança. Como 
o parcelamento de débito, programas de recu-
peração fiscal, mediação e a conciliação.
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 “O fato é que hoje, antes 
de promover o ajuizamento 

de execução fiscal, este 
Conselho Federal recorre 

a outros métodos de 
cobrança, como o protesto 

da CDA”

CcV - Por que os conselhos profissionais 
são o segundo maior litigante em proces-
sos de execução fiscal na Justiça Federal? 
Armando Alves - A rigor, creditamos exces-
siva litigiosidade judiciária aliada à cultura 
oitocentista/novecentista de nosso ordena-
mento jurídico de solucionar todos os pro-
blemas jurídicos pela via do Judiciário. Prova 
disso está na Lei n° 6.830/80, que traz a 
execução fiscal como sendo a única alterna-
tiva para cobrança dos créditos fazendários. 
Hoje, o cenário do nosso Direito positivo vem 
mudando, com a edição de lei que estabele-
ce outras vias de solução de conflito. Nesse 
contexto, temos a Lei n° 13.140/15, que 
dispõe sobre a autocomposição de conflitos 
no âmbito da administração pública; a Lei n° 
12.767/12, que incluiu entre os títulos sujei-
tos a protesto as certidões de dívida ativa da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
municípios e das respectivas autarquias e 
fundações públicas; e tem, ainda, a título ilus-
trativo, a Lei n° 12.514/11, que faculta aos 
conselhos deixarem de promover a cobrança 
judicial de valores inferiores a cinco mil reais, 
e os dispensa de executarem judicialmente 
dívidas referentes a anuidades inferiores a 
quatro vezes o valor cobrado anualmente da 
pessoa física ou jurídica inadimplente. Se an-
tes o ordenamento disponibilizava uma única 
porta para cobrança de seus créditos (o Judi-
ciário), hoje existem multiportas para a solu-
ção de conflito envolvendo a administração 
pública em geral, pensadas, exclusivamente, 
com o objetivo de agilizar a composição das 
controvérsias. A resposta, portanto, a essa 
pergunta pode ser resumida na seguinte sen-
tença: o ordenamento jurídico é responsável 
pela externalidade negativa chamada de taxa 
de congestionamento do Judiciário, pois dis-
ponibilizava à administração pública uma 
única forma de cobrar seus créditos (de na-
tureza irrenunciável), a saber, a via judicial, 
mediante o ajuizamento de execução fiscal.

CcV - O que fazer para que se diminua a 
litigiosidade dos Conselhos Federais em 
processos de execução fiscal?
Armando Alves - O ponto de inflexão come-
ça com a mudança de mentalidade. Primeiro, 
com a percepção de que só ajuizamento de 
execução fiscal não necessariamente redun-
da em incremento no estoque de crédito re-
cuperado. O manejo crescente de execuções 
fiscais não é seguido de aumento na recupe-
ração de crédito. Os dados levantados dizem 
isso. Lado outro, existem outras alternativas 
cujos resultados têm sido animadores em 
termo de recuperação. O gestor público tem 
que perceber isso. É irracional, disfuncional 
e antieconômico ajuizar uma execução para 
promover a cobrança de R$ 100, cujo cus-
to para sua cobrança é superior ao crédito 
exequendo. 
 
CcV - Acha que a regulamentação das pro-
fissões por parte dos conselhos pode se 
tornar um problema se a alta taxa de ina-
dimplência continuar?
Armando Alves - O problema está muito 
mais na fiscalização. Essa, sem dúvida, sem-
pre é prejudicada em um cenário de falta de 
recurso. Com o aumento da taxa de inadim-
plência isso não seria diferente.
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O serviço público de protesto foi delegadoi, 
pela Constituição Federal, a particularii e con-
siste, em suma, no meio pelo qual o descum-
primento de obrigação é tornado público e 
cobrado extrajudicialmenteiii. 

Muito já se discutiu se os entes estatais po-
deriam se utilizar desse método para buscar 
o adimplemento de suas Certidões de Dívida 
Ativa. Controvérsias a respeito dessa faculda-
de foram superadas quando do Julgamento 
da ADI nº. 5.135iv, na qual foi reconhecida a 
constitucionalidade da utilização do serviço 
de Protesto de Títulos para a cobrança extra-
judicial de CDAs.

Em que pese à consolidação dessa nova 
forma de cobrança, o Município de Foz do 
Iguaçu não previa, em seu arcabouço legal, 
documento legislativo que autorizasse essa 
medida. Pelo princípio da legalidade estritav, 
portanto, estaria premido dessa possibilidade. 
Apurou-se, além disso, que a quantidade de 
executivos fiscais protocolados anualmente 
na Comarca de Foz do Iguaçu era elevada (ex-
pectativa de três mil oitocentos e quatorze no-

Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivo de Desenvolvimento Sustentável

Compromisso do Ente Público 
com o Protesto de Títulos como 
forma de recuperação de seus créditos

vos procedimento judiciais por ano, dos quais 
dois mil trezentos e noventa e oito executivos 
seriam julgados)vi.

Cogitou-se, a partir de então, alternativa 
sustentávelvii a fim de instituir a modalidade 
de cobrança reputada constitucional pela Su-
prema Corte, com o intuito de, para mais de 
conferir efetividade à cobrança dos títulos, 
contribuir com a redução da taxa de conges-
tionamento do Poder Judiciário, assoberbado 
com infindáveis executivos fiscais que jamais 
chegam ao seu termoviii, ao passo que a sobre-
dita taxa perfaria o numerário de 1.416 (um 
mil quatrocentos e dezesseis). Isso significa 
que, anualmente, apenas 62% (sessenta e dois 
por cento) dos executivos fiscais ajuizados, 
chegariam ao seu termo. Doutro modo, 38% 
(trinta e oito por cento) somar-se-iam aos nú-
meros já inflados do judiciário.

Diante desse cenário, por um lado a existên-
cia de lei reputada constitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal que confere ao Poder Público 
a capacidade de publicizar e cobrar suas dívidas 
por meio do Protesto, e por outro a inexistência 

de lei municipal a permitir essa postura pelo 
Município, o Ministério Público buscou alter-
nativa constitucional, sustentável e eficaz a fim 
de promover a modificação desse status quo.

Foi nesse contexto que surgiu a iniciativa.
O Parquet, em contato com o Tabelionato 

de Protestos de Títulos e com o Município de 
Foz do Iguaçu, ambos devidamente represen-
tados, celebrou o Termo de Ajustamento de 
Conduta. Essa avença consistiu na instituição 
da obrigação do Município utilizar o serviço 
público de protesto de títulos para a recupe-
ração de seus créditos, independentemente do 
valor inscrito em dívida ativa e de modo preté-
rito à judicialização do conflito.

Convém salientar, que a obrigatoriedade de 
protestar as CDAs não importou em aumen-
to das despesas do ente público, posto que 
observado o princípio da Economicidade (foi 
instituída cláusula para que as taxas do pro-
testo sejam adimplidas pelo devedor). Ajusta-
ram-se, ademais, os prazos de 6 (seis) meses 
para a implementação, in totum, de sobredita 
utilização, e de 6 (seis) meses, contados dos
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Executivos Fiscais Julgados

protestos, para a adoção de medidas visando à 
cobrança judicial da dívida. Exasperados esses 
interstícios, notou-se uma vertiginosa redução 
do número ações protocoladas junto às Varas 
da Fazenda Pública locais.

Atualmente, são julgados mais executivos 
fiscais do que os protocolados. A diferença 
é grande e encerra em seu bojo o condão de 
iniciar a fase de reversão da taxa de conges-
tionamento do judiciário. A planilha abaixo 
representa, visualmente, os dados colhidos 
junto às Fazendas Públicas locais, e indicam a 
mudança de paradigma:

A vigência do TAC se formalizou em ou-
tubro de 2018. Antes disso, apenas no mês 
de maio de 2018 foi possível identificar mais 
sentenças proferidas do feitos ajuizados. Des-
se modo, tão somente nesse interregno have-
ria redução da taxa de congestionamento do 
judiciário.

A partir do marco temporal acima consig-
nado, a nova regra foi os pronunciamentos ju-
diciais dessa estirpe superarem os executivos 
fiscais protocolados, de modo que a perspec-
tiva foi de redução do acervo de processos. 
Anteriormente ao acordo, a perspectiva era 
um total de 3.814 executivos fiscais/ano, ao 
passo em que seriam julgados, tão somente, 
2.398 para esse mesmo período, importando 
em aumento da taxa de congestionamento 
(apenas com relação a ações desse jaez) no 
total de 1.416 procedimentos por ano.

A partir de outubro/2018 esse cenário 
mudou. De outubro de 2018 a esse mês em 
2019, foram protocolados 1469 executivos 
fiscais e julgados 2.496. Isso conduz, a longo 
prazo, à diminuição do acervo de Execuções 
de Título Extrajudicial movidos pela Fazenda 
Público e redução da taxa de congestiona-
mento do Judiciário, para essa estirpe de pro-
cedimento, em 1.027 processos/ano, confor-
me gráfico infra:

Ao longo do período analisado (seis meses 
anteriores à vigência do TAC e um ano após 
sua implementação) é possível concluir que 
ele está se mostrando ferramenta apta à de-
sobstrução das Varas da Fazenda Pública 
Locais, o que representa prognóstico extre-
mamente positivo, conducente à melhoria da 
prestação jurisdicional (possibilidade de rea-
locação de recursos e maior celeridade pro-
cessual).

Maria Tereza Uille Gomes
Conselheira do Conselho Nacional de Justiça

Marcos Cristiano Andrade
Promotor de Justiça
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i Não obstante sua titularidade seja estatal, o 
serviço público pode ser gerido por interpos-
tas pessoas. Na visão de Celso Antônio Ban-
deira de Mello (in BANDEIRA DE MELLO, Cel-
so Antônio. Curso de Direito Administrativo. 
26ª edição. São Paulo: Editores Malheiros, 
2009. p. 675), não se pode confundir titu-
laridade do serviço público com titularidade 
da prestação do serviço público. Apenas o 
Estado, em sentido lato, é que possui a titula-
ridade do serviço público, o que não significa 
que deverá ele prestá-lo diretamente. Os ser-
viços delegáveis, tal qual o notarial, são re-
gulamentados pelo Estado, mas comportam 
execução por terceiro.

ii “Art. 236. Os serviços notariais e de regis-
tro são exercidos em caráter privado, por 
delegação do Poder Público. (Regulamento)
§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará 
a responsabilidade civil e criminal dos notá-
rios, dos oficiais de registro e de seus pre-
postos, e definirá a fiscalização de seus atos 
pelo Poder Judiciário”. (BRASIL. Constituição 
Federal de 1988. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicaocompilado.htm l >);

iii “Art. 1º Protesto é o ato formal e solene 
pelo qual se prova a inadimplência e o des-
cumprimento de obrigação originada em títu-
los e outros documentos de dívida” (BRASIL. 
Lei nº. 9.492. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9492.htm);

iv Direito tributário. Ação direta de incons-
titucionalidade. Lei nº 9.492/1997, art. 1º, 
parágrafo único. Inclusão das certidões de dí-
vida ativa no rol de títulos sujeitos a protesto. 

Constitucionalidade. 1. O parágrafo único do 
art. 1º da Lei nº 9.492/1997, inserido pela 
Lei nº 12.767/2012, que inclui as Certidões 
de Dívida Ativa - CDA no rol dos títulos sujei-
tos a protesto, é compatível com a Constitui-
ção Federal, tanto do ponto de vista formal 
quanto material. 2. Em que pese o dispositi-
vo impugnado ter sido inserido por emenda 
em medida provisória com a qual não guarda 
pertinência temática, não há inconstitucio-
nalidade formal. É que, muito embora o STF 
tenha decidido, na ADI 5.127 (Rel. Min. Rosa 
Weber, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 
15.10.2015), que a prática, consolidada no 
Congresso Nacional, de introduzir emendas 
sobre matérias estranhas às medidas provisó-
rias constitui costume contrário à Constitui-
ção, a Corte atribuiu eficácia ex nunc à deci-
são. Ficaram, assim, preservadas, até a data 
daquele julgamento, as leis oriundas de proje-
tos de conversão de medidas provisórias com 
semelhante vício, já aprovadas ou em trami-
tação no Congresso Nacional, incluindo o dis-
positivo questionado nesta ADI. 3. Tampouco 
há inconstitucionalidade material na inclusão 
das CDAs no rol dos títulos sujeitos a protesto. 
Somente pode ser considerada “sanção políti-
ca” vedada pelo STF (cf. Súmulas nº 70, 323 
e 547) a medida coercitiva do recolhimento 
do crédito tributário que restrinja direitos 
fundamentais dos contribuintes devedores 
de forma desproporcional e irrazoável, o que 
não ocorre no caso do protesto de CDAs. 3.1. 
Em primeiro lugar, não há efetiva restrição a 
direitos fundamentais dos contribuintes. De 
um lado, inexiste afronta ao devido processo 
legal, uma vez que (i) o fato de a execução 
fiscal ser o instrumento típico para a cobrança 
judicial da Dívida Ativa não exclui mecanis-

mos extrajudiciais, como o protesto de CDA, e 
(ii) o protesto não impede o devedor de aces-
sar o Poder Judiciário para discutir a validade 
do crédito. De outro lado, a publicidade que 
é conferida ao débito tributário pelo protesto 
não representa embaraço à livre iniciativa e à 
liberdade profissional, pois não compromete 
diretamente a organização e a condução das 
atividades societárias (diferentemente das 
hipóteses de interdição de estabelecimento, 
apreensão de mercadorias, etc). Eventual res-
trição à linha de crédito comercial da empresa 
seria, quando muito, uma decorrência indire-
ta do instrumento, que, porém, não pode ser 
imputada ao Fisco, mas aos próprios atores 
do mercado creditício. 3.2. Em segundo lu-
gar, o dispositivo legal impugnado não viola 
o princípio da proporcionalidade. A medida é 
adequada, pois confere maior publicidade ao 
descumprimento das obrigações tributárias e 
serve como importante mecanismo extrajudi-
cial de cobrança, que estimula a adimplência, 
incrementa a arrecadação e promove a justi-
ça fiscal. A medida é necessária, pois permite 
alcançar os fins pretendidos de modo menos 
gravoso para o contribuinte (já que não en-
volve penhora, custas, honorários, etc.) e mais 
eficiente para a arrecadação tributária em re-
lação ao executivo fiscal (que apresenta alto 
custo, reduzido índice de recuperação dos 
créditos públicos e contribui para o conges-
tionamento do Poder Judiciário). A medida 
é proporcional em sentido estrito, uma vez 
que os eventuais custos do protesto de CDA 
(limitações creditícias) são compensados lar-
gamente pelos seus benefícios, a saber: (i) a 
maior eficiência e economicidade na recupe-
ração dos créditos tributários, (ii) a garantia 
da livre concorrência, evitandose que agentes 
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possam extrair vantagens competitivas inde-
vidas da sonegação de tributos, e (iii) o alí-
vio da sobrecarga de processos do Judiciário, 
em prol da razoável duração do processo. 4. 
Nada obstante considere o protesto das cer-
tidões de dívida constitucional em abstrato, 
a Administração Tributária deverá se cercar 
de algumas cautelas para evitar desvios e 
abusos no manejo do instrumento. Primeiro, 
para garantir o respeito aos princípios da im-
pessoalidade e da isonomia, é recomendável 
a edição de ato infralegal que estabeleça pa-
râmetros claros, objetivos e compatíveis com 
a Constituição para identificar os créditos que 
serão protestados. Segundo, deverá promover 
a revisão de eventuais atos de protesto que, à 
luz do caso concreto, gerem situações de in-
constitucionalidade (e.g., protesto de créditos 
cuja invalidade tenha sido assentada em jul-
gados de Cortes Superiores por meio das sis-
temáticas da repercussão geral e de recursos 
repetitivos) ou de ilegalidade (e.g., créditos 
prescritos, decaídos, em excesso, cobrados 
em duplicidade). 5. Ação direta de inconstitu-
cionalidade julgada improcedente. Fixação da 
seguinte tese: “O protesto das Certidões de Dí-
vida Ativa constitui mecanismo constitucional 
e legítimo, por não restringir de forma des-
proporcional quaisquer direitos fundamentais 
garantidos aos contribuintes e, assim, não 
constituir sanção política” (ADI 5135, Rela-
tor(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal 
Pleno, julgado em 09/11/2016, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 06-02-2018 
PUBLIC 07-02-2018)” Sem grifos no original.

v “(…) o administrador público somente 
pode atuar conforme determina a lei, am-
plamente considerada, abarcando todas as 

formas legislativas (...) este princípio difere 
do principio da legalidade na esfera privada, 
na qual víge a autonomia privada, não sendo 
exigida a previsão legal como requisito para 
atuação dos cidadã6s em geral. De fato, no 
que tange à atuação do direito privado, aos 
partículares, tudo que não está proibido está 
juridicamente permitido. É o chamado princí-
pio da não contradiç:áo à lei” (in CARVALHO, 
Matheus. Manual de direito administrativo. 
4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 
2017. pp. 66-67).

vi Esta análise está baseada nos dados forne-
cidos pelas Varas da Fazenda Pública locais, 
sobretudo os que são extraídos do próprio 
sistema Projudi pela serventia, assim nomi-
nados: “Movimento Forense Escrivania” e 
“Movimento Forense Juiz”.

vii Sustentabilidade, segundo Juarez Freitas, 
é: “o princípio constitucional que determina, 
com eficácia direta e imediata, a responsabili-
dade do Estado e da sociedade pela concreti-
zação solidária do desenvolvimento material 
e imaterial, socialmente inclusivo, durável e 
equânime, ambientalmente limpo, inovador, 
ético e eficiente, no intuito de assegurar, pre-
ferencialmente de modo preventivo e pre-
cavido, no presente e no futuro, o direito ao 
bem-estar”. O autor em questão perpassa o 
conceito limitado da sustentabilidade cogita-
do no Relatório Brundtland (precursor dessa 
nomenclatura, analisando-a somente pelo 
viés ambiental) e da Cúpula da Terra sobre o 
Desenvolvimento Sustentável (que ampliou o 
sobredito conceito para as dimensões econô-
mica e social), instituindo e defendendo no-
vas dimensões: a jurídico-política e a ética. A 

dimensão ética, para FREITAS, seria pressu-
posto da inserção de “práticas conducentes 
ao bem-estar duradouro”. Nesse ponto, pode-
-se falar de um novo pensamento a ser inse-
rido, aplicado e exigido do Estado (em todas 
as esferas de Poder). Quanto à dimensão jurí-
dico-política da sustentabilidade, trata-se de 
reforçar a aplicabilidade imediata desse prin-
cípio constitucional vinculante. Portanto, e 
conforme menção alhures, a sustentabilidade 
acarreta à Administração Pública a obrigação 
de proteger o cidadão, modificando a visão, 
de maneira ampla, do Direito e incorporar 
um tipo de desenvolvimento para o qual os 
esforços devem convergir. In FREITAS, Jua-
rez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2ª Ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2012, pp. 41-71.

viii Segundo o “Relatório Justiça em Núme-
ros”, do Conselho Nacional de Justiça (ano 
base de 2018): “O Poder Judiciário contava 
com um acervo de 79 milhões de processos 
pendentes de baixa no final do ano de 2018, 
sendo que mais da metade desses processos 
(54,2%) se referia à fase de execução (…) 
A maior parte dos processos de execução é 
composta pelas execuções fiscais, que repre-
sentam 73% do estoque em execução. Esses 
processos são os principais responsáveis 
pela alta taxa de congestionamento do Poder 
Judiciário, representando aproximadamente 
39% do total de casos pendentes e conges-
tionamento de 90% em 2018 - a maior taxa 
entre os tipos de processos constantes desse 
Relatório”. (CONSELHO NACIONAL DE JUS-
TIÇA. Justiça em números 2019. Disponível 
em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/
uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justi-
ca_em_numeros20190919.pdf.



Coordenador-Geral de Estratégias de Recupe-
ração de Créditos da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, João Henrique Chauffaille 
Grognet acredita ser ineficaz distribuir uma 
execução fiscal sem antes promover o diligen-
ciamento patrimonial do devedor. 

Em entrevista à Revista Cartórios com 
Você, o procurador, que é pós-graduado em 
Administração Pública pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), diz que uma boa alternativa é 
mapear, por meio de métodos analíticos, que 
espécie de débito e que tipo de devedor me-
lhor responde à estratégia. Segundo Grognet, 
dessa forma, se garante ainda mais eficácia 
nas remessas para protesto. 

Ainda de acordo com o procurador, a Pro-
curadoria-Geral da Fazenda Nacional tem 
aprimorado as suas estratégias de cobrança, 
e investido em alternativas que têm rendido 
excelentes frutos, inclusive fortalecendo a uti-
lização do protesto extrajudicial

Coordenador-Geral de Estratégias de Recuperação de Créditos da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, João Henrique Chauffaille Grognet 
destaca o papel dos mecanismos extrajudiciais na recuperação de crédito

“O protesto extrajudicial é estratégia 
que tem sido largamente utilizada pela 
Procuradoria da Fazenda Nacional”
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“Os mecanismos de 
cobrança extrajudicial, 
portanto, ao menos na 

experiência da Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional, 
têm contribuído e muito na 
difícil missão de recuperar 

créditos; são extremamente 
eficazes quando utilizados 

em desfavor de grupos mais 
sensíveis à estratégia”

tabElionato dE protESto



CcV - De acordo com levantamento do CNJ, 
os conselhos profissionais representam 
28,15% dos processos de execução fiscal 
que litigam na Justiça Federal. Qual a rele-
vância desse estudo? 
João Grognet - Esse número (razão do total 
de execuções dos conselhos sobre o total de 
execuções fiscais em trâmite) e o número ab-
soluto de execuções titularizadas por determi-
nado credor abrem espaço para uma série de 
conclusões. Tomo como exemplo a Fazenda 
Nacional, que constatou não ser eficaz, por 
exemplo, distribuir uma execução fiscal sem 
antes promover o diligenciamento patrimonial 
do devedor. É ineficaz, não só porque o pro-
cesso dificilmente chegaria a um bom termo, 
mas também porque o ajuizamento acrítico 
faz com que execuções sem futuro concorram 
com execuções cujo devedor revela capacida-
de de pagamento. 

CcV - Qual o papel da Fazenda Nacional na 
recuperação de créditos para autarquias e 
entes públicos?
João Grognet - A Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional atua para, dentre outras atri-
buições, recuperar créditos tributários e não 
tributários (tal como os devidos ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço) inscritos em 
Dívida Ativa da União. Tutela administrativa-
mente e em juízo, portanto, apenas os créditos 
da União e os devidos ao FGTS, que somados 
correspondem a cerca de R$ 2,2 trilhões. Os 
créditos de Estados, municípios e do Distrito 
Federal, dessa forma, são cobrados pelas res-
pectivas procuradorias. Os das autarquias, 
por sua vez, são acompanhados pela Procura-
doria Geral Federal, sobre os quais não temos 
domínio/conhecimento.

CcV - No ano passado, a Advocacia-Geral da 
União (AGU) definiu que não iria mais co-
brar na Justiça valores inferiores a R$ 10 
mil devidos a autarquias e fundações fede-
rais. Isso vale também para os Conselhos 
Federais? Como vê essa decisão?
João Grognet - Há algum tempo, em homena-
gem aos princípios da utilidade, racionalidade 
e eficiência, a Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional estabeleceu limites para inscrição do 

débito em Dívida Ativa da União e alçada para 
distribuição de execução fiscal. Conforme a 
Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, não 
serão inscritos débitos de valor consolidado 
igual ou inferior a R$ 1.000,00 e não serão 
distribuídas execuções fiscais cujo somatório 
de débitos inscritos não supere R$ 20.000,00. 
O segundo limite, vale dizer, tem como pre-
missa o custo médio de um processo. A nor-
ma que aproveita a Procuradoria da Fazenda 
Nacional, naturalmente, embora possa servir 
de inspiração, não se aplica aos conselhos de 
classe.

CcV - O que poderia ser feito para diminuir 
os litígios dos Conselhos Federais? 
João Grognet - A Procuradoria Geral da Fa-
zenda Nacional tem aprimorado estratégias 
e investido em alternativas que têm rendido 
excelentes frutos. A primeira delas parte por 
estabelecer rígido controle de legalidade dos 
créditos da União, de modo a manter em Dí-
vida Ativa exclusivamente créditos hígidos. 
Nesse sentido, por exemplo, conforme esta-
belece o Artigo 5, §1º da Portaria PGFN n. 
33/2019, não serão, dentre outras hipóteses, 
inscritos em Dívida Ativa da União “os débitos 
cuja constituição esteja fundada em matéria 
sobre a qual exista jurisprudência consolidada 
do STF em matéria constitucional ou de Tribu-
nais Superiores em matéria infraconstitucio-
nal, em sentido favorável ao contribuinte”. Por 
outro lado, a criação de um rating da Dívida 
Ativa da União, que representa o grau de re-
cuperabilidade do crédito, formulado a partir 
de informações econômicas, financeiras e pa-
trimoniais, permitiu conhecermos melhor o 
devedor. Em linhas gerais, devedores com di-
ferentes graus de saúde financeira são subme-
tidos a distintas formas de cobrança, especi-
ficamente calibradas para otimizar o retorno. 
Nesse mesmo sentido, atividades de cobrança 
administrativa, principalmente para créditos 
especialmente selecionados para tanto (a par-
tir de considerações sobre o comportamento 
do devedor, sobre a antiguidade do crédito 
e sobre a sua natureza), têm viabilizado im-
portante diminuição dos litígios no âmbito da 
Dívida Ativa da União. Como exemplo, o apri-
moramento de estratégias de protesto extraju-
dicial permitiu que a recuperação de créditos 
por meio desse instituto aumentasse 159% se 
comparados com os números de 2016.

CcV - Fortalecer a cobrança por via admi-
nistrativa – como o protesto extrajudicial é 
uma solução? 
João Grognet - O protesto extrajudicial é 
estratégia que tem sido largamente utilizada 
pela Procuradoria da Fazenda Nacional na sua 
missão institucional de recuperar crédito. Re-

centemente, temos percebido que melhor do 
que protestar todos os créditos é mapear, por 
meio de métodos analíticos, que espécie de 
débito e que tipo de devedor melhor responde 
à estratégia. Dessa forma, garantimos maior 
eficácia com as remessas para protesto.

CcV - Há como estimar hoje o montante da 
dívida ativa de autarquias e entes públicos, 
como a União, Estados e municípios?Essa 
dívida se tornou grande, também, por que
antes havia poucos mecanismos para viabi-
lizar a cobrança extrajudicial? 
João Grognet - A utilização de mecanismos 
de cobrança extrajudicial sem dúvida aumen-
ta a capacidade das instituições em cobrar 
seus créditos; mas esse não pode ser o único 
diagnóstico. Uma conjuntura, como dito ante-
riormente, torna a atividade de recuperação 
de créditos um desafio. Para se ter uma no-
ção, o estoque de créditos inscritos em Dívida 
Ativa da União é de R$ 2,196 trilhões. Desse 
total, cerca de 44,8% são classificados como 
irrecuperáveis. Uma maior parte, por outro 
lado, (62% / R$1,368 trilhão) é de responsa-
bilidade de 1% do total de devedores (pouco 
mais de 28 mil). Os mecanismos de cobran-
ça extrajudicial, portanto, ao menos na ex-
periência da Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, têm contribuído e muito na difícil 
missão de recuperar créditos; são extrema-
mente eficazes quando utilizados em desfa-
vor de grupos mais sensíveis à estratégia.

CcV - Como vê a possibilidade de se ras-
trear bens de devedores para fortalecer a 
recuperação de dívidas? É uma forma de 
expropriação judicial ou identificação de 
eventuais hipóteses de responsabilidade 
tributária e não tributária?
João Grognet - Um dos maiores avanços na 
recuperação de créditos no âmbito da Fazen-
da Nacional tem relação com a consulta pe-
riódica às bases de dados patrimoniais e eco-
nômico fiscais do devedor ou corresponsável. 
Isso serve para guiar as diligências solicitadas 
em juízo e estratégias de responsabilização 
tributária ou patrimonial.

“O aprimoramento de 
estratégias de Protesto 

extrajudicial permitiu que 
a recuperação de créditos 
por meio desse instituto 

aumentasse 159%”

59Cartórios com Você

“O protesto extrajudicial 
é estratégia que tem sido 
largamente utilizada pela 
Procuradoria da Fazenda 
Nacional na sua missão 

institucional de recuperar 
crédito”


