
Com aprovação 
do PL 6.204, 

Cartórios de Protesto 
podem economizar 

R$ 65 bilhões por ano 
para os cofres públicos

RS 5.000
Custo médio 

do processo de 
execução civil

x
13 milhões

de ações civis
pendentes

= R$65 bi.
Número aproximado de

despesas arcadas pelo estado.

Agentes de execução: 
Cartórios de Protesto podem 
economizar R$ 65 bilhões 
por ano aos cofres públicos
Em tramitação no Congresso Nacional, Projeto de Lei n° 6.204/19 prevê a 
desjudicialização de cerca de 13 milhões de execuções civis pendentes no Judiciário

Por Frederico Guimarães
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= R$65 bi.
Número aproximado de

despesas arcadas pelo estado.

25Cartórios com Você

Os processos em fase de execução no Poder 
Judiciário representam o maior gargalo e 
ajudam a explicar o principal fator da moro-
sidade da Justiça brasileira. Segundo o Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), o Judiciário 
contava, ao final de 2019, com um acervo de 
77 milhões de processos pendentes de baixa, 
sendo que mais da metade deles (55,8%) se 
referia à fase de execução.

Embora a maior parte dos processos de exe-
cução seja composta pelas de origem fiscais, 
que representam 70% do estoque pendente, 
estima-se que as execuções civis - realização 
forçada de obrigações não cumpridas entre 
pessoas físicas e jurídicas, que não entes pú-
blicos – respondam por 16% do total das exe-
cuções pendentes no Judiciário. 

Além disso, com uma taxa de congestiona-
mento de 82,4%, segundo o relatório “Justiça 
em Números de 2020”, pode-se dizer que de 
100 execuções em trâmite, apenas 17,6 alcan-
çam seu êxito. Enquanto isso, o tempo médio 
de tramitação dos processos baixados na fase 
execução civil pode chegar a 6 anos e 9 meses 
nas Justiças Estaduais de 1º Grau, instância em 
que tramitam esses tipos de demandas. 

Com o objetivo de aliviar os gargalos que 
afligem o Poder do Judiciário brasileiro e con-
tribuir para que o cidadão tenha efetivado 

o seu direito constituído, a senadora Soraya 
Vieira Thronicke (PSL/MS) protocolou no 
Senado Federal o Projeto de Lei n° 6.204, de 
2019, que dispõe sobre a desjudicialização 
da execução civil de título executivo judicial 
e extrajudicial.

A proposta em tramitação no Congresso 
Nacional transforma os tabeliães de Protes-
to em todo o país em agentes de execução, 
fazendo com que tenham a nova tarefa de 
verificar seus pressupostos, realizar a cita-
ção, penhorar, vender, receber pagamentos 
e dar quitação, reservando-se ao juiz esta-
tal a eventual resolução de litígios, quando 
provocado por intermédio dos competentes 
embargos do devedor.

“Além da redução de custos para o Estado, 
decorrente da retirada gradativa de mais de 
13 milhões de demandas do Judiciário, o PL 
importará em grande incremento da economia 
em razão da rápida e eficiente recuperação de 
créditos, a começar pelos efeitos positivos que 
se agregam ao protesto de títulos”, explica a 
senadora Soraya Thronicke, referindo-se ao 
índice de recuperação de créditos pelo protes-
to, da ordem de 70% dos títulos apresentados.

Segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), o custo médio de 
um processo de execução fiscal corresponde

Saiba quais são os processos que mais 
congestionaram o Judiciário em 2019

Fonte: CNJ

Classificação Taxa de
 Congestionamento
Conhecimento Criminal 70%
Conhecimento Não Criminal 56,5%
Total Conhecimento 58,5%
Execução Fiscal 86,9%
Execução Extrajudicial não fiscal 82,4%
Execução Judicial Não-Criminal 70,6%
Execução Penal Não Privativa de Liberdade 76,4%
Execução Penal Privativa de Liberdade 87,4%
Total Execução 82,4%
Total Geral 68,5%

Taxa de congestionamento por tipo de processo, ano 2019



Conheça o tempo de tramitação de 
processos pelas instâncias de 1º Grau

Varas Estaduais

Execução

Conhecimento

Anos

4a e 9m 7a6a e 11m

2a e 5m

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3a e 7m 4a e 2m

Varas Federais

Execução

Conhecimento

Anos

1a  7m 2a e 10m

7a e 10m 8a 3m 8a e 4m

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3a e 9m

Varas do Trabalho

Execução

Conhecimento

Anos

3a e 11m

8m

2a e 6m

1a 1a e 1m

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4a e 10m

Zonas Eleitorais

Anos

8m 10m

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1a e 10m

Fonte: CNJ

Auditorias Militares Estaduais

Execução

Conhecimento

Anos

1a e 1m 1a e 4m11m

1a e 8m1a e 4m 2a e 2m

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sentença Baixa Pendente
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“O PL importará em grande 
incremento da economia em 
razão da rápida e eficiente 

recuperação de créditos pelo 
Protesto”

Soraya Thronicke (PSL/MS),
senadora da República

“Recursos humanos, 
materiais e tecnológicos são 
consumidos no sofisticado 

processo de buscar um 
nível satisfatório de justiça 
na resolução de disputas e 

conflitos”
Alexandre dos Santos Cunha,

técnico de planejamento do Ipea

De autoria da senadora Soraya Thronicke, o PL no 6.204 
dispõe sobre a desjudicialização da execução civil de 
título executivo judicial e extrajudicial

Segundo o técnico de planejamento do Ipea, Alexandre 
dos Santos Cunha, uma estrutura consideravelmente 
complexa é necessária para o exercício da jurisdição nos 
casos que envolvem processos de execução

a cerca de R$ 5 mil. Embora sirva apenas 
como um indicador, a Comissão de Juristas 
que elaborou o PL no 6.204/2019 acredita 
que diante de um total de 13 milhões de exe-
cuções civis pendentes no Judiciário, possa 
se chegar a uma economia de pelo menos R$ 
65 bilhões para os cofres públicos, dinheiro 
que vem bem a calhar, ainda mais diante do 
atual quadro de pandemia.

De acordo com o técnico de planejamento e 
pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), Alexandre dos Santos Cunha, 
uma estrutura consideravelmente complexa é 
necessária para o exercício da jurisdição nos 
casos que envolvem processos de execução. 
“Recursos humanos, materiais e tecnológicos 
são consumidos no sofisticado processo de 
buscar um nível satisfatório de justiça na re-
solução de disputas e conflitos. Este esforço 
público tem um custo, que é variável e pode 
ser mensurado”. 

Para o presidente do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, a 
experiência brasileira tem comprovado que os 
meios alternativos ou adequados de soluções 
de conflito, uma vez utilizados com responsabi-
lidade, são importantes parceiros do Judiciário. 

“Principalmente, por seus fundamentos fun-
cional, social e político que pressupõem eficiên-
cia e pacificação, pois o Direito é instrumento 
de coesão e pacificação social. Questões como 
a desjudicialização da execução civil podem 
resolver um problema processual e de política 
judiciária. Mas não podemos nos esquecer que 
é necessária uma adaptação consentânea com 
a realidade brasileira e com o nosso Direito, as-
sim como com nossa estrutura cartorária”, diz 
o presidente do STJ.
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Casos pendentes na fase de execução
vêm crescendo ao longo dos anos

Fonte: CNJ
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“Sugeri que o tabelião 
de Protesto tivesse suas 
competências alargadas, 

para que assumisse também 
a realização das atividades 

executivas”
Flávia Pereira Ribeiro, advogada e 

doutora em Processo Civil pela PUC-SP

“Questões como a 
desjudicialização da 

execução civil podem 
resolver um problema 

processual e de política 
judiciária”

ministro Humberto Martins,
presidente do STJ

“Os diversos Provimentos 
baixados pelo CNJ há 
mais de uma década 

demonstram a confiança que 
os extrajudiciais gozam do 

Poder Judiciário”
Joel Dias Figueira Junior,

desembargador aposentado do TJ/SC

Segundo o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, 
a experiência brasileira tem comprovado que os meios 
alternativos são importantes parceiros do Judiciário

A origem do PL nº 6.204/19 se deu em 2012,
 fruto da tese de doutorado da advogada 
Flávia Pereira Ribeiro

O desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina (TJ/SC) Joel Dias Figueira Junior integra a 
Comissão de Juristas que debateu a proposta

ORIGEM DO PL 
O Projeto de Lei no 6.204/19 teve origem em 
2012, fruto da tese de doutorado da advogada 
Flávia Pereira Ribeiro, doutora em Processo 
Civil pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC/SP) e pesquisadora de assun-
tos relativos à desjudicialização da execução 
civil. 

Se espelhando na recente desjudicialização 
da execução portuguesa, a advogada procu-
rou mostrar em seu trabalho universitário que 
a função pública da execução dos títulos exe-
cutivos poderia ser delegada a um tabelião, 
profissional de Direito devidamente concur-
sado, remunerado por meio de emolumentos 
fixados por lei.

“Sugeri que o tabelião de Protesto tivesse 
suas competências alargadas, para que as-
sumisse também a realização das atividades 
executivas, uma vez que é afeito aos títulos 
de crédito. Além disso, propus a valorização 
do Protesto como eficiente medida coercitiva 
para o cumprimento das obrigações”, recorda 
a pesquisadora. 

O desembargador aposentado do Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina (TJ/SC) e coorde-
nador da Comissão Independente de Estudos 
de Elaboração do Anteprojeto de Lei do PL 
no 6.204/19, Joel Dias Figueira Junior, tam-
bém foi um dos atores que contribuiu para a 

elaboração do projeto. Ele estudou o assunto 
durante o seu pós-doutoramento na Universi-
dade de Florença. 

Segundo o magistrado, as serventias ex-
trajudiciais têm contribuído há muito com o 
Poder Judiciário, reduzindo o seu espectro 
de demandas pendentes, além de oferecer 
serviços qualificados aos jurisdicionados. “Os 
diversos Provimentos baixados pelo CNJ há 
mais de uma década demonstram a confian-
ça que os extrajudiciais gozam do Poder Ju-
diciário, notadamente em razão da qualidade, 
segurança e transparência dos serviços pres-
tados por delegação constitucional, fato igual-
mente reconhecido pelos Tribunais de Justiça 
locais”, ressalta Joel Dias. 

“Em razão da pandemia, o projeto está para-
do aguardando designação de relator para pa-
recer. Venho trabalhando para que sua trami-
tação e consequente aprovação ocorram com 
a maior brevidade possível, sobretudo porque 
os dados estatísticos já indicam um aumento 
de demandas este ano no Judiciário, e esses 
números serão elevados após a pandemia, exi-
gindo dos juízes maior atenção aos processos 
de conhecimento e tutelas de urgência, en-
quanto as execuções civis estarão por conta 
dos extrajudiciais”, ressalta a senadora Soraya 
Thronicke. 

Doutor e mestre em Direito pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 
o advogado Marcelo Abelha Rodrigues acre-
dita que o maior problema da execução não 
reside em estar dentro ou fora do Judiciário. 

“O problema é a insolvabilidade do devedor. 
Mais de 61 milhões de brasileiros estão com 
nome sujo porque não pagam suas dívidas, e 
a maior parte delas é relativa a serviços essen-
ciais. A desjudicialização não irá resolver isso, 
pois frise-se, o problema é falta de patrimô-
nio. Deve-se retirar essa responsabilidade do 
projeto. Na verdade, é mais um meio de, nas 
situações em que é possível receber o crédito, 
tornar mais ágil, simples e desburocratizado 
esse recebimento. Na medida que se permite 
retirar essa fatia de conflitos do Judiciário, cer-
tamente irá desafogá-lo”, explica o advogado. 

AGENTES DE EXECUÇÃO 
Ao transformar os tabeliães de Protesto em 
agentes de execução civil, o Projeto de Lei 
poderá contar com a capilaridade do serviço 
extrajudicial, que alcança 3.322 Cartórios de 
Protesto em todo o país. Interligados por uma 
Central Nacional de Serviços Eletrônicos, cha-
mada Cenprot, os profissionais poderão colo-
car em prática funções que já vinham sendo 
exercidas por meio de normas da Corregedo-
ria Nacional de Justiça, mas com uma cumula-
ção de funções atribuídas pelo PL.
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Fonte: CNJ

Tribunais Superiores

2o Grau

Turmas Recursais

Turmas Regionais de Uniformização

Conhecimento

Execução

Criminal

Não Criminal

Total Conhecimento

Execução Fiscal

Execução não Fiscal

Total Execução Extrajudicial

Pena Privativa de Liberdade

Pena não Privativa de Liberdade

Não Criminal

Total Execução Judicial

Total Execução

Ex
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l
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665.342
713.994

42.897
615.297

4.191.679
3.946.306

709.638
4.087.165

1.529.370
1.359.809

558.025
1.439.619

6.349
4.394 2.944

2.075.729
1.643.183 4.843.344

17.695.764
13.931.778 23.025.038

19.771.493
15.574.961 2.760.804 27.868.382

4.566.353
3.059.486 7.600.169 30.179.276

975.127
865.406 3.138.385

5.541.480
3.924.892 7.600.169 33.317.661

174.937
228.242

1.209.162

212.612
167.228

609.230

3.291.714
4.294.520 7.911.479
3.679.263

4.689.990
7.729.871

9.220.743
8.614.882 43.047.53210.157.407

Processos Baixados Casos Novos Pendentes Suspensos

Conheça a atual situação 
dos dados processuais brasileiros
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Para o desembargador aposentado do TJ/MG Humberto 
Theodoro Júnior o dogma da exclusividade das vias 
judiciais para a realização da execução civil forçada 
vem sendo, com frequência, ultrapassado pelo Direito 
positivo brasileiro

“Tudo que é possível delegar 
para um terceiro, sobretudo 

aquele que passa em um 
concurso dificílimo, que tem 

uma fiscalização intensa, 
e em um modelo que é 

utilizado no mundo inteiro, 
pode colaborar para que o 
Judiciário possa avançar e 
prestar uma jurisdição que 

traga mais cidadania à nossa 
população”

Alexandre Chini,
juiz auxiliar da Corregedoria

Nacional de Justiça

Para o ex-juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de 
Justiça, Alexandre Chini, a grande virtude do PL está em 
desafogar o Poder Judiciário

tabElionato dE protESto

Enquanto o Provimento nº 67 regulamen-
ta a realização de mediação e conciliação nos 
cartórios extrajudiciais, o Provimento nº 72 
dispõe sobre medidas de incentivo à quitação 
ou à renegociação de dívidas protestadas. Se-
gundo especialistas, ambas as normativas já 
demonstram a efetividade dos profissionais 
de cartório na hora de realizar intervenções e 
negociações com usuários dos serviços

“Se aplicadas a contento, tais normas terão 
o condão de oferecer ao jurisdicionado meca-
nismos adequados de solução consensual dos 
conflitos, cumprindo o desiderato do diploma 
processual de 2015 que, em seu artigo 3º, 
impõe como dever de todos os operadores 
do Direito buscar preferencialmente a solu-
ção consensual dos litígios”, explica a douto-
ra em Direito Processual pela Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e oficial 
titular do Registro Civil de Pessoas Naturais 
e Interdições e Tutelas do 1º Distrito de Sa-
quarema (RJ), Flávia Pereira Hill. “Por outro 
lado, os tabelionatos de Protesto auxiliam na 
recuperação de créditos através do registro 
dos protestos de títulos e outros documentos 
de dívida, que têm um patamar de êxito acima 
de 60%”, completa. 

Além do total de unidades dispostas a utili-
zar seus tabeliães como agentes de execução, 
os demais funcionários dos Tabelionatos tam-
bém podem agregar no processo de análise de 
uma execução civil. “Em média, cada cartório 
é dotado de cinco funcionários, totalizando 
em 18.895 prepostos que, somados aos titu-
lares e substitutos, representam um efetivo 
de nada mais nada menos 26.453 servidores 
aptos a colocarem em prática o procedimento 
de execução extrajudicial de títulos executivos 
conforme definido no PL no 6.204/19”, deta-
lha Figueira Junior. 

Para o ex-juiz auxiliar da Corregedoria Na-
cional de Justiça Alexandre Chini, a grande 
virtude do PL é desafogar o Judiciário, para 
que este possa resolver os conflitos que de-
mandam um estudo mais aprofundado, pres-
tando uma jurisdição mais eficiente com 
maior qualidade. “Tudo que é possível delegar 
para um terceiro, sobretudo aquele que passa 
em um concurso dificílimo, que tem uma fis-
calização intensa, e em um modelo que é uti-
lizado no mundo inteiro, pode colaborar para 
que o Judiciário possa avançar e prestar uma 
jurisdição que traga mais cidadania a nossa 
população”, pontua o magistrado. 

A juíza de Direito no Espírito Santo (TJES) e 
pós-doutora em Direito Processual Civil pela 
Faculdade de Direito da USP Trícia Navarro 
Xavier Cabral aponta que o projeto poderia 
ter avançado ainda mais na questão da auto-
composição. “Poderia ter previsto em algum 
momento que o agente de execução poderia 
indicar ou sugerir sessões de mediação e con-
ciliação. Especialmente porque o Provimento 
no 67 da Corregedoria do CNJ autorizou ex-
pressamente que as serventias extrajudiciais 
fizessem estas sessões”, destaca. “Seria muito 
apropriado juntar essas duas tarefas. De re-
pente, poderia ter um dispositivo para que 
o agente de execução tivesse autonomia de 
designar em qualquer fase do procedimento 
uma sessão de mediação e conciliação”, argu-
menta a magistrada. 

Mestre em Direito pela Universidade Ca-
tólica de Pernambuco, a registradora civil e 
tabeliã Renata Cortez Vieira Peixoto, diz que 
os tabeliães de Protesto são delegatários espe-
cializados nas temáticas pertinentes ao Direito 
Empresarial, principalmente no que se refere 
aos títulos de crédito e a outros documentos 
de dívida, lidando diuturnamente com deman-
das envolvendo títulos executivos judiciais e 
extrajudiciais e suas particularidades. 

“Reconhecendo a capacidade e a especiali-
dade técnica e a atuação eficaz dos tabeliães 
de protestos, o Conselho Nacional de Justiça 
editou o Provimento nº 72/2019, que dis-
põe sobre medidas de incentivo à quitação 
ou renegociação de dívidas protestadas nos 
Tabelionatos de Protesto do Brasil, que serão 
consideradas fase antecedente à possível ins-
tauração de procedimento de conciliação ou 
de mediação. Verifica-se, assim, que há instru-
mento normativo em vigor que reconhece aos 
tabeliães de protesto atribuições que vão além 
do protesto e que contribuem para a redução 
de demandas judiciais”, argumenta a tabeliã. 

Já o vice-presidente do Instituto de Estudos 
de Protesto de Títulos do Brasil – Seccional Rio 
de Janeiro (IEPTB/RJ) e tabelião de Protesto 
em São João de Meriti (RJ), André Gomes Net-
to, afirma que os delegatários são agentes pú-
blicos que atuam em nome do Estado, nortea-
dos pelo princípio constitucional da eficiência, 
e assumem, pessoalmente, a responsabilidade 
civil, penal, tributária, trabalhista e previden-
ciária, decorrentes da execução dos atos que 
lhes são conferidos por lei.

“O Projeto de Lei propicia a alocação dos já 
limitados quadros funcionais do Poder Judi-
ciário à fase, primordial, da jurisdição, que é o 
processo de conhecimento. Com a conversão 
do projeto em lei, a sociedade brasileira terá, 
enfim, uma chance real para a realização da 
garantia da duração razoável do processo”, 
destaca o Gomes Netto.



31Cartórios com Você

“Essa jurisdição de reserva 
nada mais é do que uma 

espécie de competência de 
controle. E o Estado deve 
continuar detendo isso e 
exercer essa jurisdição de 

reserva.”
Marcelo Barbi Gonçalves,
juiz Federal do Tribunal

Regional Federal da 2ª Região

“Poderia ter um dispositivo 
para que o agente de 

execução tivesse autonomia 
de designar em qualquer 

fase do procedimento 
uma sessão de mediação e 

conciliação”
Trícia Navarro Xavier Cabral,

juíza de Direito no Espírito Santo

“É mais um meio de, 
nas situações em que é 

possível receber o crédito, 
tornar mais ágil, simples 
e desburocratizado esse 

recebimento. Na medida que 
se permite retirar essa fatia 
de conflitos do Judiciário, 

certamente irá desafogá-lo.”
Marcelo Abelha Rodrigues,advogado, doutor e 

mestre em Direito pela PUC-SP

Doutor e mestre em Direito pela PUC-SP, o advogado 
Marcelo Abelha Rodrigues vê como positiva a 
possibilidade de desjudicialização de demandas

Para a juíza de Direito no Espírito Santo (TJES) Trícia 
Navarro Xavier Cabral, o projeto poderia ter avançado 
ainda mais na questão da autocomposição

Segundo o juiz federal do TRF2, Marcelo Barbi 
Gonçalves, o Estado deve fornecer a última resposta, 
mas não necessariamente ele deve julgar todos os 
conflitos de interesse

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 
Embora a proposta tenha suscitado diversos 
debates sobre o teor de seus dispositivos, o 
projeto de lei está bem ancorado em princí-
pios constitucionais que zelam pela salvaguar-
da dos direitos no processo de execução. 

Segundo especialistas, é necessário desmis-
tificar a ideia de que a jurisdição é monopólio 
do Poder Judiciário. Para eles, a denominada 
cláusula constitucional de reserva de jurisdi-
ção não se aplica aos atos processuais execu-
tivos e nem aos expropriatórios. Isso porque 
não há qualquer dispositivo constitucional 
que, de modo expresso, imponha a prática des-
ses atos exclusivamente por juízes de Direito. 

O artigo 5º, inciso LIV, da Constituição, de-
termina a observância do devido processo le-
gal quanto à privação da liberdade e de bens, 
sendo que tal garantia deve ter incidência em 
qualquer processo, judicial ou extrajudicial, 
que possa causar prejuízo àqueles que dele 
participem. 

“Sendo o delegatário um profissional do 
Direito, ele tem competência técnica para 
analisar a conformidade normativa dos atos 
que realiza, bem como daqueles praticados 
nos processos em que atua. Na verdade, a 

observância da legalidade (em sentido amplo) 
trata-se de dever funcional dos delegatários, 
considerando-se infração disciplinar o não 
atendimento das prescrições legais ou nor-
mativas”, aponta a advogada Flávia Pereira 
Ribeiro. “Ademais, a intervenção judicial não 
seria afastada de modo absoluto no proces-
so executivo extrajudicial previsto no PL no 
6.204/2019. Ao contrário, revela-se indispen-
sável a atuação do magistrado em algumas si-
tuações”, afirma.

Segundo o juiz federal do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região Marcelo Barbi Gonçalves 
o Estado deve fornecer a última resposta, mas 
não necessariamente ele deve julgar todos 
os conflitos de interesse. “Essa jurisdição de 
reserva nada mais é do que uma espécie de 
competência de controle. E o Estado deve con-
tinuar detendo isso e exercer essa jurisdição 
de reserva. Eu tenho um exercício primário 
da jurisdição pelo cartório e, na hipótese de 
surgir algum litigio, tenho a possibilidade de 
secionar o Judiciário com um procedimento 
de suscitação de dúvida ou mediante embar-
gos. E o Judiciário vai exercer essa jurisdição 
de reserva. Me parece que não há nenhuma 
inconstitucionalidade. É uma decisão de polí-

tica legislativa”, explica o magistrado. 
Para a tabeliã Renata Cortez Vieira Peixoto, 

o projeto não prevê que a intervenção judicial 
seja afastada de modo absoluto no processo 
executivo desjudicializado previsto no PL no 
6.204/2019. “Estaria, portanto, garantido o 
acesso ao Judiciário, porém como ultima ra-
tio, ou seja, como último recurso ou último 
instrumento a ser utilizado pelo jurisdiciona-
do, principalmente nas hipóteses de prejuízo, 
concreto ou iminente”, aponta. 

Para o desembargador aposentado do Tri-
bunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(TJ/MG) Humberto Theodoro Júnior, o dogma 
da exclusividade das vias judiciais para a rea-
lização da execução forçada civil vem sendo, 
com frequência, ultrapassado pelo Direito po-
sitivo brasileiro. 

“Reconhece-se que a desjudicialização exe-
cutiva, seguramente, não é, por si só, a solu-
ção definitiva e universal para a morosidade 
do processo. Todavia, com a mesma seguran-
ça, deve ser encarada como remédio funcional 
a alguns aspectos deste quadro, capaz de fun-
cionar como importante agente do movimento 
de melhoria e aprimoramento da tutela juris-
dicional”, afirma o magistrado.
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Autora do Projeto de Lei no 6. 204/19, a senadora Soraya Thronicke destaca 
que a tramitação das execuções civis por meio dos Tabelionatos de Protesto 
trará maior rapidez e eficiência para sanar os gargalos do Poder Judiciário

“O PL importará em grande incremento 
da economia em razão da rápida e 
eficiente recuperação de créditos”

A advogada e senadora da República Soraya 
Vieira Thronicke (PSL/MS) é uma árdua de-
fensora da desburocratização do Poder Judi-
ciário, vendo nos cartórios extrajudiciais uma 
solução para os litígios que se encontram tra-
vados em longos e demorados processos na 
Justiça brasileira.

É da senadora a autoria do Projeto de Lei n° 
6.204, de 2019, que dispõe sobre a desjudi-
cialização da execução civil de título executivo 
judicial e extrajudicial. O texto transforma os 
tabeliães de Protesto em todo o país em agen-
tes de execução, e pode economizar até R$ 65 
bilhões aos cofres públicos, além de descon-
gestionar os processos no Poder Judiciário. 

Em entrevista à Revista Cartórios com 
Você, a senadora diz que o PL importará em 
grande incremento à economia em razão da 
rápida e eficiente recuperação de créditos pe-
los Cartórios de Protesto, além de trazer maior 
simplificação, velocidade, menor custo e con-
sequentemente uma entrega mais efetiva ao 
cidadão. “A desjudidicialização é um caminho 
transnacional que está sendo seguido de uma 
forma geral por todos os países desenvolvidos”.

“Um dos pontos altos do 
PL no 6.204/19 e que 

impactará na redução de 
demandas e da satisfação 

imediata do crédito 
postulado reside na 

obrigatoriedade do protesto 
prévio, sabidamente fator 
inibidor da execução, pois 

aproximadamente 70% 
dos títulos protestados são 

prontamente quitados” A senadora Soraya Thronicke afirma que o PL pode economizar até R$ 65 bilhões para os cofres públicos, além de 
descongestionar os processos no Poder Judiciário

tabElionato dE protESto
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CcV – Como avalia a importância do PL que 
propõe a desjudicialização da execução civil 
de título executivo judicial e extrajudicial?
Senadora Soraya Thronicke – Na qualidade 
de autora do projeto de lei, avalio de maneira 
muito positiva, sobretudo à luz da necessária 
redução do custo-tempo de um processo de 
execução; compreendo que sua tramitação 
através dos Tabelionatos de Protesto (que rea-
lizarão as atribuições de agentes de execução) 
trará simplificação, maior velocidade com o 
menor custo, ou seja, entrega mais efetiva ao 
jurisdicionado. Além da redução de custos para 
o Estado (mais de R$ 65 bi ao ano, segundo 
dados do “Justiça em Números”), decorrente 
da retirada gradativa de mais de 13 milhões 
de demandas do Judiciário, o PL importará em 
grande incremento da economia em razão da 
rápida e eficiente recuperação de créditos, a 
começar pelos efeitos positivos que se agre-
gam ao protesto de títulos.

CcV – Qual é a origem desse projeto e o que 
a levou a esta proposição? 
Senadora Soraya Thronicke – O Projeto tem 
origem em diversos estudos realizados na últi-
ma década sobre o tema, notadamente na Eu-
ropa Continental, que já absorveu de maneira 
total ou parcial nas respectivas legislações a 
desjudicialização das execuções, e no Brasil, a 
partir da publicação das teses de doutoramen-
to da professora Flávia Ribeiro (PUC/SP) e de 
Pós-doutoramento do professor Joel Dias Fi-
gueira Júnior (Universidade de Florença), ten-
do integrado a Comissão de Juristas que elabo-
rou o Anteprojeto de Lei que deu origem ao PL 
6.204/19. Quando tive acesso aos dados sobre 
o tempo de tramitação e as características do 
processo de execução no Brasil, em especial 
os produzidos pelo Conselho Nacional de Jus-
tiça, desenvolvi junto com os citados doutores 
o projeto de lei, de modo a tornar mais eficaz 
a execução no Brasil. Em razão da pandemia, o 
projeto está parado aguardando designação de 
relator para parecer. 

CcV – Por que a opção por delegar a função 
de agente de execução aos serviços extra-
judiciais? 
Senadora Soraya Thronicke – A população, 
as empresas e sociedades civis, a advocacia e 
o Judiciário precisam de procedimentos mais 
eficientes e mais baratos. Venho do meio ju-
rídico, sou advogada e já atuei como assesso-
ra no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do 
Sul; conheço bem o funcionamento do Poder 

Judiciário e o sistema processual brasileiro. 
Sei também da capacidade das serventias ex-
trajudiciais e como podem ser grandes prota-
gonistas no cenário da simplificação e da des-
burocratização. Aliás, os extrajudiciais já vêm 
prestando excelentes e relevantíssimo serviços 
à nação e reduzindo em muito o volume de de-
mandas do Judiciário, iniciando-se o movimen-
to da desjudicialização há 16 anos com a Lei 
nº 10.931/2004, que instituiu a retificação do 
registro imobiliário sem a atuação do Estado-
-juiz, seguindo-se a edição de tantas outras, tais 
como: inventário, separação e divórcio (Lei nº 
11.441/2007), da retificação de registro civil 
(Lei nº 13.484/2017) e, mais recentemente, 
da usucapião instituída pelo Código de 2015 
(art. 1.071 - LRP, art. 216-A). Somam-se ainda 
diversos provimentos do CNJ conferindo atri-
buições aos tabeliães e registradores, valendo 
citar, dentre outros, o Provimentos nº 67, que 
dispõe sobre os procedimentos de conciliação 
e de mediação nos serviços notariais e de re-
gistro do Brasil; Provimento nº 72/2018, que 
trata das medidas de incentivo à quitação ou 
à renegociação de dívidas protestadas nos ta-
belionatos de protesto do Brasil; o Provimento 
nº 86/2019, que dispõe sobre a possibilidade 
de pagamento postergado de emolumentos, 
acréscimos legais e demais despesas, devidos 
pela apresentação de títulos ou outros docu-
mentos de dívida para protesto; Provimento nº 
87/2019, que dispõe sobre as normas gerais 
de procedimentos para o protesto extrajudicial 
de títulos e de outros documentos de dívida, 
regulamenta a implantação da Central Nacio-
nal de Serviços Eletrônicos dos Tabeliães de 
Protesto de Títulos; Provimento nº 88/2019 
que dispõe sobre a política, os procedimentos 
e os controles a serem adotados pelos notários 
e registradores visando a prevenção dos cri-
mes de lavagem de dinheiro, previstos na Lei 
9.613/98 e do financiamento do terrorismo, 
previsto na Lei 13.260/16. 

CcV – Como avalia os números relacionados 
aos litígios envolvendo execuções civis no Po-
der Judiciário? Há muitas execuções civis sem 
solução que acabam abarrotando o Judiciário?
Senadora Soraya Thronicke – Esta avaliação 
já é feita e, diga-se de passagem, muito bem-
-feita anualmente pelo Conselho Nacional de 
Justiça, com a publicação do excelente relató-
rio denominado “Justiça em Números”, con-
tendo amplo e profundo mapeamento das inú-
meras facetas que envolvem o funcionamento 
do Poder Judiciário. Apontado pelo próprio 
CNJ, as execuções fiscais e civis são o gargalo 
da administração da Justiça, com alta taxa de 
congestionamento (87%), representando um 
volume de demandas em torno de 55%, ou seja, 
43 milhões de processos, de um acervo total de 
77 milhões de ações, com tempo médio de tra-
mitação por volta de cinco anos. Portanto, per-
cebe-se facilmente que o número de demandas 
em tramitação é totalmente desproporcional 
ao número de magistrados com competência 
específica e de funcionários para dar uma res-
posta aos jurisdicionados em tempo e modo sa-
tisfatórios. O excesso de demandas executivas 
(civis e fiscais) e a lentidão do processamento 
desses feitos faz com que os executados se 
aproveitem dessas circunstâncias para levarem 

a eventual satisfação dos créditos perseguidos 
até o derradeiro momento. Esse sistema quase 
inoperante é propício à recalcitrância do deve-
dor. Um dos pontos altos do PL nº 6.204/19, 
e que impactará na redução de demandas e 
da satisfação imediata do crédito postulado, 
reside na obrigatoriedade do protesto prévio, 
sabidamente fator inibidor da execução, pois 
aproximadamente 70% dos títulos protestados 
são prontamente quitados. 

CcV – Qual a importância de uma central de da-
dos patrimoniais para identificação de bens?
Senadora Soraya Thronicke – De outra ban-
da, faz mister o equacionamento, de uma vez 
por todas, da confecção de um sistema único e 
integrado de identificação de bens, uma “cen-
tral de dados patrimoniais” que seja capaz de 
aglutinar todas as informações dessa natureza 
atinentes às pessoas físicas e jurídicas. É bem 
verdade que o PL prevê à disponibilidade pelo 
CNJ aos agentes de execução de acesso a todos 
os termos, acordos e convênios fixados com o 
Poder Judiciário para consulta de informações, 
denominada de “base de dados mínima obri-
gatória”. É justamente essa base de dados que 
precisa ser ampliada e unificada para facilitar o 
acesso às informações.

CcV – Quais os próximos passos relaciona-
dos à tramitação deste projeto?
Senadora Soraya Thronicke – Venho traba-
lhando para que sua tramitação e consequen-
te aprovação ocorram com a maior brevidade 
possível, sobretudo porque os dados estatísti-
cos já indicam um aumento de demandas este 
ano no Judiciário e esses números serão eleva-
dos após a pandemia, exigindo dos juízes maior 
atenção para os processos de conhecimento e 
tutelas de urgência, enquanto as execuções ci-
vis estarão por conta dos extrajudiciais. 

CcV – A desjudicialização é um caminho na-
tural para o país avançar tanto politicamen-
te como economicamente? 
Senadora Soraya Thronicke – Sim, sem dú-
vida. Na verdade, a desjudidicialização é um 
caminho transnacional que está sendo segui-
do de uma forma geral por todos os países 
desenvolvidos, sendo o exemplo mais próximo 
do Brasil o modelo adotado em Portugal, com 
êxito absoluto, com reflexos diretos e positivos 
na economia.

“Compreendo que sua 
tramitação através dos 

Tabelionatos de Protesto 
(que realizarão as atribuições 

de agentes de execução) 
trará simplificação, maior 
velocidade com o menor 

custo, ou seja, entrega mais 
efetiva ao jurisdicionado”

“A desjudidicialização é um 
caminho transnacional que 
está sendo seguido de uma 

forma geral por todos os 
países desenvolvidos, sendo 
o exemplo mais próximo do 
Brasil o modelo adotado em 
Portugal, com êxito absoluto 

com reflexos diretos e 
positivos na economia”



A necessidade de reforma de procedimen-
tos que podem ser desjudicializados que se 
debate no Congresso Nacional brasileiro foi 
igualmente sentida há cerca de 20 anos em 
Portugal, culminando em uma das mais im-
pactantes alterações operadas no sistema ju-
diciário português.

Paralelamente à contemporânea realidade 
brasileira, nos idos dos anos 2000, em Por-
tugal, foi elaborado, pelo Observatório Perma-
nente da Justiça, um estudo que destacava, 
entre outras conclusões, os principais cons-
trangimentos dos tribunais no âmbito do pro-
cesso de execução cível. Esse estudo acabou 
por concluir que o número de funcionários 
judiciais existentes nos tribunais era insufi-
ciente para dar resposta ao número de ações 
executivas pendentes em juízo, bem como o 
tempo de resposta do juiz do processo estaria 
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Desjudicialização do procedimento de execução civil já é realidade na Europa 
e desafogou o Poder Judiciário, a exemplo de países como França e Bélgica

Portugal alterou ordenamento jurídico 
para criar os agentes de execução

onerado com a realização de atos burocráticos 
e de diminuta relevância judiciária, desviando 
a sua atenção da prática de atos verdadeira-
mente jurisdicionais.

“Logo, a par de outras experiências inter-
nacionais, como na França e na Bélgica, o 
governo português decidiu dar início à desju-
dicialização da ação executiva, criando, então, 
a figura do solicitador de execução, entretan-
to, evoluída para a de agente de execução, a 
quem foram entregues as competências para 
a realização de todos os atos de execução”, ex-
plica a advogada portuguesa e licenciada em 
Direito, pela Faculdade de Direito da Universi-
dade de Lisboa, Inês Caeiros. 

“Ao juiz ficaram reservadas as funções ju-
risdicionais, de resolução de conflitos e de 
garantia da legalidade. É praticamente unâni-
me que o atual sistema judicial brasileiro se 

encontra desajustado e desadequado à ne-
cessidade de um credível e eficaz sistema de 
recuperação de créditos, pelo que o projeto 
legal em debate constitui um primeiro passo 
para a desjudicialização da execução civil no 
ordenamento jurídico brasileiro”, completa a 
advogada portuguesa. 

Mestre em Direito pela Universidade Cató-
lica de Pernambuco, a registradora civil e ta-
beliã do Estado de Pernambuco Renata Cortez 
Vieira Peixoto afirma que a experiência vivida 
em Portugal pode ser replicada no Brasil. Para 
ela podem ser criados instrumentos hábeis a 
localizar e apreender o patrimônio penhorá-
vel do executado, a exemplo do procedimento 
extrajudicial pré-executivo lusitano (chamado 
PEPEX), que tem por finalidade localizar os 
bens penhoráveis e identificar o executado 
antes da propositura da execução, através da 
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nhoráveis ou se opor ao procedimento. Nesse 
último caso, haverá intervenção judicial”, ex-
plica a tabeliã. 

Segundo o jurista português Sérgio Coim-
bra Castanheira, o processo de desjudiciali-
zação em Portugal foi longo e moroso, sen-
do que havia uma grande desconfiança dos 
operadores de Justiça (juízes, advogados e 
funcionários de justiça) nos solicitadores de 
execução.

“Ao longo dos tempos, os solicitadores de 
execução foram adquirindo conhecimentos e 
experiência, o que veio melhorar substancial-
mente a sua atuação. Para o aumento da cre-
dibilidade desta classe, contribuiu também o 
fato de passarem a contar com licenciados em 
Direito. Com a passagem a agentes de execu-
ção e com a constituição de uma Ordem Pro-
fissional esta classe é hoje mais respeitada em 
Portugal”, explica o jurista.

A advogada portuguesa Inês Caeiros explica que o 
governo português decidiu dar início à desjudicialização 
da ação executiva há cerca de 20 anos
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Segundo o jurista português Sérgio Coimbra 
Castanheira, a atividade do agente de execução hoje se 
encontra consolidada no ordenamento português

Para a tabeliã no Estado de Pernambuco Renata Cortez 
Vieira Peixoto, a experiência vivida em Portugal pode ser 
replicada no Brasil

“A par de outras experiências 
internacionais, como na 
França e na Bélgica, o 

governo português decidiu 
dar início à desjudicialização 
da ação executiva, criando, 

então, a figura do solicitador 
de execução, entretanto, 
evoluída para a de agente 

de execução, a quem foram 
entregues as competências 

para a realização de todos os 
atos de execução”

Inês Caeiros, 
advogada portuguesa

“O procedimento, em 
Portugal, é realizado perante 

os agentes de execução e 
pode resultar na localização 

ou não de patrimônio 
penhorável”

Renata Cortez Vieira Peixoto, 
tabeliã no Estado de Pernambuco

“Ao longo dos tempos 
os solicitadores de 

execução foram adquirindo 
conhecimentos e 

experiência, o que veio 
melhorar substancialmente a 

sua atuação”
Sérgio Coimbra Castanheira, 

jurista português

consulta às diversas bases de dados perten-
centes ao Poder Público.

“O procedimento, em Portugal, é realizado 
perante os agentes de execução e pode re-
sultar na localização ou não de patrimônio 
penhorável. No primeiro caso, pode o reque-
rente pedir a conversão do PEPEX em proces-
so de execução; no segundo, pode pleitear a 
notificação do requerido para: pagar o valor 
da dívida; celebrar acordo; indicar bens pe-
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O fenômeno global da desjudicialização, 
o PL nº 6.204/19 e a Agenda 2030/ONU-ODS
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“O PL propõe reduzir o 
número de demandas 

executivas civis em curso 
(mais de 13 milhões), com 
implicações na alocação 

de algumas das atividades 
prestadas por magistrados 

para os tabeliães de protesto 
(agentes de execução) 

ou outros serventuários 
extrajudiciais que exerçam 

essa e outras atribuições em 
caráter cumulativo”
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Está completando um ano a tramitação de 
um dos mais importantes projetos de lei que 
o Congresso Nacional já recebeu nos últimos 
tempos — o PL nº 6.204/19, de autoria da 
senadora Soraya Thronicke (PSL-MS), que 
dispõe sobre "desjudicialização das execu-
ções civis fundadas em títulos extrajudiciais 
e cumprimento de sentenças condenatórias 
de quantia certa".

Entre os efeitos negativos trazidos pela pan-
demia da Covid-19, um deles foi a paralisação 
dos trabalhos regulares do Legislativo; alguns 
projetos estavam (e estão) a merecer atenção 
especial dos parlamentares, diante das maté-
rias versadas com grande potencial voltado à 
minimização de problemas de ordem jurídica, 
social, política e econômica a curto e médio 
prazo — um deles é o PL nº 6.204/19.

O PL propõe reduzir o número de deman-
das executivas civis em curso (mais de 13 
milhões), com implicações na alocação de 
algumas das atividades prestadas por magis-
trados para os tabeliães de protesto (agentes 
de execução) ou outros serventuários extraju-
diciais que exerçam essa e outras atribuições 
em caráter cumulativo. Ao reduzir demandas 
executivas, desafoga o Judiciário e passa a 
conferir aos juízes mais tempo para destinar 
suas atividades à pratica de atos efetivamente 
jurisdicionais (solucionando pretensões resis-
tidas em demandas de conhecimento, muitas 
delas de urgência).

Haverá impacto na redução de despesas 
para os cofres públicos (mais de R$ 65 bi-
lhões) e o aumento na arrecadação, tendo em 
vista que os emolumentos percebidos pelas 
serventias extrajudiciais são repassados em 
percentuais para os Estados da federação a 
título de "fundos de reaparelhamento", benefi-
ciando-se não apenas o Poder Judiciário, mas, 
dependendo da lei local, também o Ministério 
Público, as Defensorias Públicas etc.

Está garantido aos hipossuficientes (credor 
e devedor) o acesso gratuito ao procedimento 
executivo extrajudicial (artigo 5º), enquanto 
os emolumentos (iniciais e finais) serão fixa-
dos pelos tribunais locais em observância às 
diretrizes estabelecidas pelo CNJ (artigo 28).

Vale lembrar que na história do Direito 
Processual Civil, na altura de fins da década 
de 70, era ainda comum a nomenclatura de 
Direito Judiciário Civil. Esse nome veio a ser 
abandonado porque a expressão judiciário se 
referiria exclusivamente à atividade do juiz, 
ficando semanticamente de fora a execução. 
Foi substituída essa expressão para com-
preender-se a execução como parte do Direito 
Processual Civil. Hoje parece se esboçar uma 
reversão que poderá vir até a influir no nome 
da disciplina.

O PL prevê um sistema de comunicação 
permanente entre o agente de execução, o juí-
zo relacionado e o procedimento que conduz. 
As partes ou o agende de execução podem 

requerer atuação do Estado-juiz mediante 
"consultas" ou "suscitações" (postulações di-
versas) sobre questões relacionadas ao título, 
ao procedimento ou atos que possam causar 
prejuízo às partes (artigo 21); medidas de 
coerção deverão ser requeridas ao juiz (artigo 
20). Aliás, comprovou-se em países que uti-
lizam essa técnica que a atuação do juiz não 
é elemento de retardo procedimental, por se 
tratar de garantia processual, desde que ma-
nejados pelas partes em observância ao dever 
de lealdade processual; caso contrário, a prá-
tica de ato protelatório haverá de ser coibida 
pelo magistrado por litigância de má-fé.

Nesse ponto, algumas críticas feitas ao PL 
são equivocadas e infundadas, pois o juiz 
continua sendo o guardião da segurança ju-
rídica, do devido processo constitucional, 
pronto para ser chamado e atuar sempre que 
necessário para resolver questões e incidentes 
procedimentais por ventura não solucionados 
extrajudicialmente. Está claramente implicado 
no Projeto 6.204/19 o reconhecimento ex-
ponencial da magistratura, como não poderia 
deixar de ser; o que se fez foi retirar da ativi-
dade corrente dos juízes a condução enfado-
nha da execução marcada principalmente pela 
materialidade dos atos, doravante os cuidados 
do agente de execução.

O PL não traz consigo qualquer mácula de 
inconstitucionalidade. Não se sustentam en-
tendimentos em sentido contrário, tais como 
"violação da reserva de jurisdição, princípios 
do juiz natural e inafastabilidade, indeclina-
bilidade e não delegação das atividades juris-
dicionais estatais"; ouvem-se também vozes 
contrárias às práticas dos atos executórios 
pelos tabeliães de protesto, com indicação dos 
advogados para realizarem as tarefas de agen-
tes de execução.



Sobre essas "resistências", algumas conside-
rações havemos de fazer, vejamos: 1) há muito 
encontra-se superado o que no passado deno-
minou-se de "reserva de jurisdição" — flexibi-
lizaram-se os subprincípios do "juiz natural" e 
da "inafastabilidade da jurisdição estatal" (vg. 
STF, SE 5206-8/246 — constitucionalidade 
da Lei da Arbitragem); 2) é ingênuo profes-
sar que os advogados deveriam absorver as 
atribuições de agentes de execução; ledo en-
gano, pois em países do continente europeu 
que assimilaram a técnica da execução desju-
dicializada total ou parcial (Cons. Europ. Reco-
mendação 17/2003), os advogados prestam 
concurso público para exercerem as funções 
de "agente executivo" ou, tratando-se de sis-
tema híbrido, são funcionários que, em linhas 
gerais, integram a estrutura do Executivo ou 
do Judiciário, destacados para o exercício des-
ta atribuição, com maior ou menor poder e au-
tonomia, dependendo das configurações nor-
mativas delineadas para cada um deles, tendo 
como ponto comum o impedimento ou a limi-
tação para o exercício da advocacia. Impensá-
vel o exercício cabal da advocacia cumulada 
às atribuições de agente de execução diante 
de manifesta incompatibilidade [1], em salva-
guarda da imparcialidade e independência 
que devem nortear os agentes de execução; 
3) no que concerne à "delegação" de atribui-
ções até então prestadas pelo Estado-juiz aos 
serventuários extrajudiciais (CF, artigo 236), 
trata-se de realidade há muito exitosa (v.g. re-
tificação do registro imobiliário, inventário, da 
separação e do divórcio, retificação de regis-
tro civil, usucapião etc.).

Convém salientar que no Código de Proces-
so Civil de Portugal e no Código das Execu-
ções Civis da França os agentes da execução 
atuam com autonomia e iniciativa, mas ficam 
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“Haverá impacto na redução 
de despesas para os cofres 

públicos (mais de R$ 65 
bilhões) e o aumento na 
arrecadação, tendo em 

vista que os emolumentos 
percebidos pelas serventias 
extrajudiciais são repassados 

em percentuais para os 
Estados da federação 

a título de "fundos 
de reaparelhamento", 
beneficiando-se não 

apenas o Poder Judiciário, 
mas, dependendo da lei 

local, também o Ministério 
Público, as Defensorias 

Públicas etc”

tabElionato dE protESto



[1] Mutatis mutandis, não é por menos que o artigo 25 da 
Lei 8.935/94 ao tratar "das incompatibilidades e dos im-
pedimentos" dispõe, in verbis: "O exercício da atividade 
notarial e de registro é incompatível com o da advoca-
cia, o da intermediação de seus serviços ou o de qual-
quer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em 
comissão".

[2] "Os Cartórios de Protesto, com amparo legal e fisca-
lização do Poder Público, solucionam, em até três dias 
úteis, 60% das dívidas, permitindo que pequenas, médias 
e grandes empresas recebam seus créditos e mantenham 
a economia equilibrada, recuperando 44 bilhões para o 
setor privado nos últimos 30 meses, o que representa 2/3 
das dívidas levadas a Protesto. Também são utilizados 
por entes públicos federais, estaduais e municipais para 
a cobrança de dívidas de impostos não pagos, permitin-
do a estes órgãos desenvolverem suas políticas públicas 
por meio da recuperação de R$ 8,7 bilhões somente nos 
últimos 30 meses" (Jornal Estadão – Blog Fausto Macedo, 
24/11/20 - cf. Cartório em Números – 2020).

[3] As regras de fixação e percepção de honorários advoca-
tícios são as mesmas estabelecidas no CPC (PL artigo 2º).

[4] Cf. Jornal Estadão - blog Fausto Macedo, em 24/11/20.

[5] Cf. https://www.acritica.net/editorias/geral/pesquisa-
-datafolha-com-usuarios-elege-cartorios-como-institui-
cao-mais/186904/ (acesso em 10/11/20). Acrescenta-se 
que durante o atual período de pandemia, os Cartórios 
Extrajudiciais continuaram a prestar seus serviços à po-
pulação e empresas de maneira destacada, atentos ao 
exercício de direitos fundamentais, circulação de proprie-
dade e obtenção de créditos com garantia real. Em sede 
de Registro Civil, foram incorporadas novas soluções ele-
trônicas para os registros de óbitos, nascimento e para 
celebração de casamentos durante a crise, enquanto 
Cartórios de Notas adotaram a videoconferência e im-
plantaram o "ato eletrônico", segundo norma nacional 
regulamentadora da prática de escrituras e procurações 
em meio digital, mantendo a segurança da manifesta-
ção da vontade e efetiva a circulação de propriedades; 
os Cartórios de Registro de Imóveis passaram a receber 
títulos digitais, dando cabal cumprimento ao Provimento 
n. 94/2020 do CNJ que disciplina o envio de documen-
tos públicos e particulares nato-digitais ou digitalizados 
para o registro imobiliário e recebe o apoio de agentes do 
mercado imobiliário nacional. Em três meses de 2020, os 
Cartórios superam os bancos em números de operações 
suspeitas reportadas ao COAF, atingindo a marca de 132 
mil comunicações, 14 mil a mais do que os bancos em 
todo o ano de 2019; por seu turno, a Central Nacional de 
Registro de Títulos e Documentos e de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas — RTDPJBrasil — conferiu novo relevo 
durante a pandemia para a prestação de serviços online, 
com mudanças positivas para o trânsito de documentos 
eletrônicos em todo o território nacional. Cf. Revista Car-
tórios com Você, n. 20, de março de 2020 (publicação ofi-
cial ANOREG/BR, ANOREG/SP e SINOREG/SP).

Arruda Alvim é advogado, consultor jurídico, livre-
docente e doutor pela PUC/SP, professor titular de Direito 
Civil do mestrado e doutorado da PUC/SP, membro da 
Academia Paulista de Direito e da Academia Brasileira 
de Direito Civil, membro honorário do IBDP, membro 
emérito do IASP. Foi Procurador da Fazenda Nacional e 
desembargador do TJSP, diretor e fundador da Revista 
de Processo e foi revisor do novo CPC na Câmara dos 
Deputados.
Joel Figueira Jr é advogado, consultor jurídico, pós-
doutor pela Università degli Studi di Firenze, doutor 
pela PUC/SP, membro da Academia Brasileira de Direito 
Civil e do IBDP, professor de cursos de pós-graduação do 
CESUSC, membro do Comitê Brasileiro de Arbitragem-
CBAr, desembargador aposentado do TJSC, integrou a 
Comissão Especial de Assessoria da Relatoria-Geral do 
Código Civil na Câmara dos Deputados e foi presidente 
da Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto de 
lei que deu origem ao PL 6.204/19.
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sujeitos ao controle judiciário e, diante do 
êxito obtido nesses países, a Comunidade Eu-
ropeia — convencida da excelência do siste-
ma — recomenda a adoção dessa técnica em 
escala maior. O Projeto de Lei nº 6.204/19 
amolda-se às linhas gerais dos sistemas por-
tuguês e francês.

Há três obras magnas que muito nos ser-
vem, entre outras: o autor é Richard Susskind, 
e as obras são "Tomorrow's Lawyers" (Oxford 
University Press, 2017, 2ª ed.), "Online Courts 
and the future of Justice" (Oxford University 
Press, 2019), e, com seu filho Daniel Susskind, 
"The Future of the Professions". Os estudos 
são abrangentes, com riqueza extraordinária 
de dados. A obra "Tomorrow's Lawyers" foi 
reputada pela ABA (American Bar Associa-
tion) como sendo disparadamente a melhor 
do mundo.

Como nortes principais a serem persegui-
dos estão o enquadramento ao que se entende 
a respeito das modificações do mundo moder-
no; a primeira realidade gravita em torno da 
divisão do trabalho com a afetação de tarefas 
a outros que se colocaram como satélites do 
agente principal; de outra parte, propugna-se 
que tem de haver um esforço imenso para se 
obter eficiência, utilizando-se das expressões 
em inglês more for less (obter mais por menos 
= eficiência).

Para diminuir o acúmulo de processos que 
impede a finalização da prestação jurisdicional, 
é necessário que se tenha mais pessoas envol-
vidas na resolução dos conflitos em prol da ra-
pidez com eficiência/satisfação de pretensões 
e com menos custos para o Estado; a solução 
propugnada pelo PL segue essa linha e se coa-
duna com uma das mais importantes diretrizes 
constantes dessas obras mencionadas: a divi-
são do trabalho, alocando-se a cada um dos 
integrantes desse sistema dividido em tarefas 
que digam respeito às suas competências.

A previsão de protesto antecedente dos tí-
tulos é media salutar já comprovada na prá-
tica cartorial, por ser vocacionado à imedia-
tidade da satisfação do crédito perseguido, 
tratando-se de indiscutível fator inibidor da 
recalcitrância do devedor em efetuar o devido 
pagamento [2].

O advogado é indispensável em todo o pro-
cedimento extrajudicial (artigo 2º) [3] a ser 
conduzido pelo agente da execução, e, para 
o exercício deste mister, ninguém melhor do 
que os tabeliães de protesto que são, necessa-
riamente, bacharéis em Direito que ingressam 
na atividade notarial mediante rigoroso e dis-
putadíssimo concurso público de provas e tí-
tulos (CF, artigo 236, caput, e §3º). São ainda 
os notários e registradores diretamente res-
ponsáveis pela prática de seus atos e de seus 
prepostos, nas esferas administrativa, civil e 
criminal, o que reforça a garantia e exigência 
da prestação de um serviço público transpa-
rente, qualificado, célere e efetivo, somando-
-se ao fato de que são todos controlados e 
orientados permanentemente pelos TJ locais 
e pelo CNJ; possuem ainda excelente infraes-
trutura (imobiliária, tecnológica e pessoal) a 
serviço dos consumidores de suas atividades 
cartoriais, via de regra prestadas com selo de 
excelência, por todos reconhecido.

O relatório "Cartório em Números 2020" 

apresenta dados importantíssimos sobre ne-
gócios e cidadania com o mapeamento do que 
se passa nos 13.440 cartórios extrajudiciais 
distribuídos em 5.570 municípios, com resul-
tados dignos de reconhecimento e aplausos [4].

Os dados obtidos através de estudos feitos 
pelo instituto de pesquisa Datafolha (2016-
2017), em âmbito nacional, a respeito da sa-
tisfação dos consumidores em face dos ser-
viços prestados pelos cartórios extrajudiciais, 
indicaram índices excepcionais de aprovação, 
inclusive liderando no quesito "confiabilida-
de", à frente de instituições religiosas, Minis-
tério Público, bancos, Forças Armadas e até 
do Poder Judiciário, entre outros, além de 
liderar qualidade nos serviços públicos. Os le-
vantamentos efetuados indicam também que 
a população é contrária à migração desses 
serviços para órgãos públicos ou empresas 
privadas [5].

Não nos esqueçamos de que a expressão 
"acesso à Justiça", desde os resultados obti-
dos com movimento capitaneado por Mauro 
Cappelletti no Projeto Florença, no final da dé-
cada de 70, deixou de ser compreendida como 
"acesso ao Poder Judiciário". Ampliou-se o seu 
espectro de abrangência, açambarcando mé-
todos múltiplos de resolução de controvérsias 
assim considerados "equivalentes jurisdicio-
nais", em que o mote é o amplo acesso aos 
meios multifacetados de resolução de confli-
tos, formando-se uma equação cujos vetores 
são tempo razoável, eficiência e satisfação. 
Nos dizeres do mestre fiorentino, trata-se de 
uma nova forma de Justiça: participativa (com 
a atuação de terceiros não togados) e coexis-
tencial (fundada na autocomposição e técni-
cas não adversariais).

Nessa linha, o PL nº 6.204/19 traz solu-
ções para minimizar a crise da jurisdição esta-
tal em estreita ligação com o movimento mun-
dial capitaneado pela ONU, em observância às 
definições da Agenda 2030-ODS encampada 
pelo Judiciário através da Meta 9; vem a lume 
em momento oportuno, dotado de objetivos 
claros e bem definidos, de maneira a propor-
cionar aos jurisdicionados um eficiente meca-
nismo de realização de pretensões voltadas 
à satisfação segura e rápida de créditos, de 
modo mais econômico e simplificado. Propos-
ta excelente e como toda obra humana, pode 
ainda melhorar com o aporte de boas e bem 
intencionadas sugestões.
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Autora da tese acadêmica que deu origem ao Projeto de Lei nº 6.024/19, a pesquisadora 
Flávia Ribeiro fala sobre a proposta que visa dinamizar a execução civil no Brasil

“Não há dúvidas de que haverá
um desafogamento do Judiciário”

A origem do Projeto de Lei n° 6204, de 2019, 
que dispõe sobre a desjudicialização da exe-
cução civil de título executivo judicial e ex-
trajudicial, nasceu em 2012, fruto da tese de 
doutorado da advogada Flávia Pereira Ribeiro. 

Doutora em processo civil pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 
e pesquisadora de assuntos relativos à des-
judicialização da execução civil, fez parte da 
Comissão de Juristas que elaboraram o ante-
projeto do PL. 

Em entrevista à Revista Cartórios com 
Você, a pesquisadora fala sobre a origem do 
projeto de lei, suas peculiaridades e a possi-
bilidade de os tabeliães de Protesto atuarem 
como agentes de execução civil. Segundo Flá-
via Ribeiro, atualmente a máquina judiciária 
não está funcionando e ao mesmo tempo des-
pende enormes cifras custeadas pelo Estado.

“O índice de inefetividade é de 82,4%, ou seja, de 100 execuções em trâmite, apenas 17,6 alcançam seu desiderato”, 
aponta a pesquisadora Flávia Ribeiro

tabElionato dE protESto
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CcV – Qual a importância do Projeto de Lei 
n° 6204/19, que dispõe sobre a desjudicia-
lização da execução civil de título executivo 
judicial e extrajudicial? 
Flávia Ribeiro – A importância do projeto em 
dois pontos: 1) é preciso modificar o cenário 
estatístico do CNJ, pois a eficácia da satisfação 
do direito reconhecido na sentença ou no tí-
tulo extrajudicial, em tempo razoável, importa 
em redução do risco da inadimplência e se-
gurança nas relações privadas, e consequen-
temente, em diminuição do custo de crédito 
– taxa de juros e spread. O ambiente favorá-
vel gera o aumento da circulação de riquezas, 
especialmente em razão da atração de inves-
timento estrangeiro. Como resultado lógico 
desse círculo virtuoso, há melhora da econo-
mia do país; 2) Se a execução é delegada para 
os tabelionatos de protesto, que já são afeitos 
aos títulos de crédito e já possuem expertise 
necessária da matéria, os juízes poderão dis-
pensar maior tempo e energia nas demandas 
que exigem cognição, resolução de conflito e 
por fim e ao cabo, dizer o direito.

CcV – O projeto foi baseado na sua tese de 
Doutorado. Como vê esta referência? 
Flávia Ribeiro – A tese é o nascedouro do 
PL. No meu doutorado na PUC-SP, propus e 
defendi em 2012 a desjudicialização da exe-
cução civil lege ferenda. Me espelhando na 
recente desjudicialização da execução por-
tuguesa, mas com o máximo aproveitamento 
das estruturas existentes no Brasil, propus 
que a função pública da execução dos títulos 
executivos fosse delegada a um tabelião, por 
meio de outorga a um profissional de Direito 

devidamente concursado, o qual seria remu-
nerado de acordo com os emolumentos fixa-
dos por lei. Sustentei que a fiscalização dessas 
atividades fosse realizada pelo Poder Judiciá-
rio – CNJ e corregedorias estaduais. Dentre os 
agentes delegados existentes no ordenamento 
jurídico, sugeri que o tabelião de protesto ti-
vesse suas competências alargadas, para que 
assumisse também a realização das atividades 
executivas, uma vez que é afeito aos títulos 
de crédito. Além disso, propus a valorização 
do protesto como eficiente medida coercitiva 
para o cumprimento das obrigações. Segun-
do tal proposta lege ferenda, o tabelião de 
protesto passaria a verificar os pressupostos 
do requerimento de execução, realizaria a 
citação, a penhora, a expropriação, receberia 
pagamento e daria quitação, reservando-se 
ao juiz estatal a eventual resolução de litígios, 
quando provocado por intermédio dos com-
petentes embargos, bem como de outros in-
cidentes criados, quais sejam, a consulta e a 
suscitação de dúvidas, de modo que restariam 
assegurados os princípios constitucionais do 
contraditório, da ampla defesa e até mesmo 
do acesso à Justiça, ainda que sob um novo 
prisma. Todos esses parâmetros foram obser-
vados pelo PL nº 6.204/2019.

CcV – Dados do Justiça em Números 2020 
mostram que os processos de execução re-
presentam mais de 42 milhões de litígios 
no Poder Judiciário. Dentro desse número, 
pouco menos de 16% dos processos repre-
sentam as execuções civis. Esse projeto 
consegue diminuir os gargalos no Poder 
Judiciário? 
Flávia Ribeiro – Segundo o “Justiça em Núme-
ros” do CNJ, o gargalo do Judiciário é a exe-
cução de modo geral, em maior escala a fiscal, 
em segundo plano as demais – criminal, civil 
e trabalhista. Todo esse acervo corresponde a 
55,8% dos processos em trâmite perante o Po-
der Judiciário hoje em dia. O índice de inefeti-
vidade é de 82,4%. Ou seja, de 100 execuções 
em trâmite, apenas 17,6 alcançam seu desi-
derato. A execução tem um período de trami-
tação muito mais longo que o do processo de 
conhecimento. Esses dados só confirmam que 
a máquina judiciária não está funcionando e 
ao mesmo tempo despende enormes cifras 
de custo do Estado. Se a execução é delega-
da para os tabelionatos de protesto, os juízes 
ficarão liberados de processos burocráticos e 
poderão dedicar-se com maior afinco aos pro-
cessos de conhecimento. Não há dúvidas de 
que haverá um desafogamento do Judiciário e 
diminuição do chamado “gargalo”. 

CcV – Há uma estimativa de quanto esse 

projeto pode economizar para os cofres pú-
blicos?
Flávia Ribeiro – O PL pode economizar para 
os cofres públicos e não para o Judiciário, de 
modo muito conservador – já que o estudo do 
IPEA do custo do processo foi publicado em 
2012 –, um montante de R$ 65 bilhões, le-
vando-se em conta o custo médio do processo 
de execução como sendo de R$ 5.000,00 e 
o número de execuções civis pendentes como 
sendo de 13 milhões.

CcV – Quais são os principais benefícios 
para o Judiciário e para a sociedade decor-
rentes desse projeto de lei?
Flávia Ribeiro – Não se pode negar que o Po-
der Judiciário não tem conseguido oferecer 
rapidez, segurança e justiça das decisões, e 
menos ainda o efetivo acesso à ordem jurídica. 
Desse modo, revela-se imprescindível acatar e 
trabalhar pelo fortalecimento de outros ins-
trumentos de pacificação social e realização 
de direitos, tais como os propostos pelo PL 
nº 6.204/2019. Como benefícios para todos 
podemos citar a melhora no cumprimento das 
obrigações e o alívio dos magistrados para de-
cidirem causas complexas a que são chama-
dos diuturnamente.

CcV – Os tabeliães de Protesto já acumulam 
funções como agentes necessários para aju-
dar a diminuir as demandas do Judiciário? 
Flávia Ribeiro – Sem dúvida nenhuma os Pro-
vimentos 67 e 72 já são ferramentas muito 
relevantes para o jurisdicionado. O Projeto 
em questão propõe a cumulação das atuais 
atividades dos tabeliães de Protesto com a 
nova tarefa de verificar os pressupostos da 
execução, realizar a citação, penhorar, vender, 
receber pagamentos e dar quitação, reservan-
do-se ao juiz estatal a eventual resolução de 
litígios, quando provocado por intermédio 
dos competentes embargos do devedor. Além 
disso, o protesto prévio torna-se obrigatório, 
como eficiente medida coercitiva. Vale ob-
servar os índices do “Protesto em Números”, 

 “Se a execução é delegada 
para os Tabelionatos de 
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conflito e, por fim e ao cabo, 
dizer o direito”

“Como benefícios para 
todos podemos citar a 

melhora no cumprimento 
das obrigações e o alívio dos 
magistrados para decidirem 
causas complexas a que são 
chamados diuturnamente”
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encontrados no site da Anoreg: de 100 títulos 
apresentados para protesto, 67,9% são pagos 
– observando-se que de 100 títulos (judiciais 
ou extrajudiciais) executados em juízo, apenas 
17,6 % são pagos. Com todas essas atividades 
reunidas nos Tabelionatos de Protesto, ha-
verá, sim, uma diminuição das demandas no 
Judiciário. 

CcV – Como enxerga a estrutura e capilari-
dade dos Cartórios de Protesto em relação 
a esse projeto de lei? 
Flávia Ribeiro – A ampliação dos poderes dos 
Tabelionatos de Protesto – já que afeitos aos 
títulos de crédito – deve ser validada uma vez 
que a estrutura já existente é apta a dar efe-
tividade também para a execução: a notável 
habilidade na análise do título para o protesto 
pode ser aplicada também na verificação dos 
pressupostos da execução; os sistemas de lo-
calização de endereço do devedor, de expedi-
ção e efetivação de intimação e de publicação 
de edital servem tanto para o protesto como 
para a execução; os mecanismos de pagamen-
to do protesto podem ser justapostos para a 
execução, entre outros. No mais, é disponi-
bilizar às serventias extrajudiciais o acesso a 
todos os termos, acordos e convênios já fixa-
dos com o Poder Judiciário para consulta de 
informações – via CNJ –, preferencialmente 
em plataforma única, denominada, nos ter-
mos do Projeto de Lei em seu artigo 29, de 
“base de dados mínima obrigatória”. A capi-
laridade dos Tabelionatos de Protesto é boa, 
mas não ideal ainda; no entanto é suficiente 
para iniciar a execução extrajudicial, conside-
rando-se que a implementação será paulatina, 
sem redistribuição dos processos executivos 
pendentes se e quando da entrada em vigor 
da Lei. Hoje há 99 tabelionatos exclusivos de 
protesto e 3.322 tabelionatos de protesto que 
cumulam funções com notas e registros, mas 
deve-se ter em mente que os tabeliães podem 
contratar funcionários dentro da sua estrutu-
ra e mais, que concursos devem e podem ser 
abertos quando verificada a necessidade pelas 
Corregedorias Estaduais – sem custos adicio-
nais ao Estado.

CcV – Quais os princípios constitucionais e 
jurisdicionais que podem ser evocados para 
legitimar o exercício da função jurisdicio-
nal por outros entes, além do Poder Judi-
ciário?
Flávia Ribeiro – Levando em conta que várias 
competências exercidas exclusivamente pelo 
juiz na fase executiva passariam a ser reali-
zadas pelos agentes da execução – no caso, 
pelo tabelião de protesto – é certo que o PL nº 
6.204/2019 tem suscitado diversos debates 
e até manifestações públicas desfavoráveis ao 
teor de seus dispositivos. Um primeiro aspec-
to a ser referido é a necessidade de desmitifi-
car a ideia de que a jurisdição é monopólio do 
Poder Judiciário. A função jurisdicional é típi-
ca, mas não exclusiva do Judiciário. Se efetiva-
mente há monopólio da função jurisdicional, 
este é do Estado, que pode atribuir/delegar, 
por meio da própria Constituição ou por meio 
de Lei específica, o seu exercício a órgãos e 
autoridades de outros Poderes (inclusive do 
Executivo e do Legislativo). Ademais, a deno-

minada cláusula constitucional de reserva de 
jurisdição não se aplica aos atos processuais 
executivos, sequer aos expropriatórios. Isso 
porque não há qualquer dispositivo consti-
tucional que, de modo expresso, imponha a 
prática desses atos exclusivamente por juízes 
de Direito. O artigo 5º, inciso LIV, da Cons-
tituição, determina a observância do devido 
processo legal quanto à privação da liberdade 
e de bens, sendo que tal garantia deve ter in-
cidência em qualquer processo, judicial ou ex-
trajudicial, que possa causar prejuízo àqueles 
que dele participem. Não é à toa que o inciso 
seguinte (LV) estabelece que aos litigantes, 
em processo judicial ou administrativo, são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, 
que são garantias decorrentes do devido pro-
cesso legal. Nos processos que tramitam nas 
serventias extrajudiciais, deve ser garantido 
o devido processo legal com todos os seus 
consectários. Ademais, sendo o delegatário 
um profissional do Direito, tem competência 
técnica para analisar a conformidade norma-
tiva dos atos que realiza, bem como daqueles 
praticados nos processos em que atua. Na ver-
dade, a observância da legalidade (em sentido 
amplo) trata-se de dever funcional dos dele-
gatários, considerando-se infração disciplinar 
o não atendimento das prescrições legais ou 
normativas.

CcV – Quando o magistrado atuaria nos 
processos de execução civis, caso o projeto 
seja aprovado?
Flávia Ribeiro – A intervenção judicial não 
seria afastada de modo absoluto no proces-
so executivo extrajudicial previsto no PL nº 
6.204/2019. Ao contrário, revela-se indispen-
sável a atuação do magistrado em algumas 
situações: a) solução de controvérsias entre 
exequente e executado, em caso de propositu-
ra de embargos do executado ou de impugna-
ção ao cumprimento de sentença; b) aplicação 
de medidas de força ou coercitivas; c) respos-
ta a consultas do agente da execução sobre 
questões relacionadas ao título exequendo e 
ao procedimento executivo; e d) julgamento 
de suscitações de dúvida apresentadas pelos 
interessados relativamente às decisões dos 
agentes da execução. Estaria, portanto, ga-
rantido o acesso ao Judiciário sempre que, no 
processo de execução em trâmite perante os 
tabelionatos de protesto, houvesse prejuízo, 
concreto ou iminente, às partes envolvidas. O 
recurso à via judicial, contudo, tornar-se-ia a 
última ratio.

CcV – Aprovado o projeto no Congresso 
Nacional, quais são as ações que devem ser 
tomadas para sua efetivação? 
Flávia Ribeiro – É importante registrar que, 
para o sucesso do PL, há um importante 
papel a ser desenvolvido pelo Conselho Na-
cional de Justiça e dos Tribunais Estaduais: 
i) promoção da capacitação dos agentes de 
execução; ii) elaboração modelo-padrão de 
requerimento para encaminhamento eletrô-
nico; iii) definição de tabelas de emolumentos 
em percentuais e iv) disponibilização a todos 
os termos, acordos e convênios fixados com 
o Poder Judiciário: “base de dados mínima 
obrigatória”.

“Me espelhando na 
recente desjudicialização 
da execução portuguesa, 

mas com o máximo 
aproveitamento das 

estruturas existentes no 
Brasil, propus que a função 

pública da execução dos 
títulos executivos fosse 
delegada a um tabelião, 
por meio de outorga a 

um profissional de Direito 
devidamente concursado, 

o qual seria remunerado de 
acordo com os emolumentos 

fixados por lei”

tabElionato dE protESto



Outro projeto de lei que tramita no Congres-
so Nacional relacionado à questão das execu-
ções é o PL nº 4.257, de 2019, proposto pelo 
senador Antonio Anastasia (PSDB-MG). A pro-
posta prevê a modificação da Lei de Execu-
ções Fiscais (Lei nº 6.830, de 22 de setembro 
de 1980), instituindo a execução fiscal admi-
nistrativa e a arbitragem tributária no Brasil. 

O texto prevê a separação da Lei de Exe-
cuções Fiscais em dois capítulos. No primei-
ro, estariam os dispositivos já existentes; 
no segundo, estariam os novos dispositivos. 
Neste segundo capítulo, o projeto apresenta 
a possibilidade de os embargos à execução 
serem processados por meio da arbitragem, 
sendo necessário que o devedor garanta a 
execução por meio de fiança bancária, depó-
sito em efetivo ou, ainda, seguro garantia. Ou 
seja, o projeto permite que o Fisco receba de 
imediato o valor devido. Do contrário, se ven-
cido, arcará com os honorários advocatícios 
que forem arbitrados e ressarcirá as despe-
sas conforme legislação vigente.

Um dos maiores incentivos para a elabo-
ração deste projeto foi, justamente, o con-
gestionamento do Poder Judiciário e seu 
reflexo nas arrecadações fiscais. Atualmente, 
segundo o relatório “Justiça em Números 
de 2020” do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), as execuções fiscais representam 70% 
do estoque em execução. 

Esses processos são os principais respon-
sáveis pela alta taxa de congestionamento do 
Poder Judiciário, representando aproxima-
damente 39% do total de casos pendentes e 
congestionamento de 87% em 2019. Há de 
se destacar, no entanto, que há casos em que 
o Judiciário esgotou os meios previstos em 
lei e ainda assim não houve localização de 
patrimônio capaz de satisfazer o crédito, per-
manecendo o processo pendente. Ademais, 
as dívidas chegam ao Judiciário após esgo-
tados os meios de cobrança administrativos 
— daí a difícil recuperação.

Segundo Antonio Anastasia, o projeto de 
lei pode colaborar para desafogar o Poder 
Judiciário. “É essencial que evitemos a judi-
cialização no Brasil. Todos sabemos que os 
tribunais estão abarrotados e a maior parcela 
dos processos em tramitação hoje se refere 
justamente à execução tributária. Diante des-
se desafio, pensamos: o que podemos fazer? 
E foi aí que surgiu a ideia dessas alternativas: 
a execução fiscal administrativa e a arbitra-
gem tributária”, aponta o senador. 

Para especialistas, o PL pode não ser su-
ficiente para o problema do passivo fiscal 
que abarrota o Judiciário brasileiro. Para a 
doutora em Direito Processual pela Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

e oficial titular do Registro Civil de Pessoas 
Naturais e Interdições e Tutelas do 1º Dis-
trito de Saquarema (RJ), Flávia Pereira Hill, 
o mais adequado seria atribuir as funções 
de conduzir a execução fiscal extrajudicial 
a um agente externo e imparcial, que não 
guarde qualquer relação, direta ou indireta, 
com a Fazenda Pública credora e que seja 
fiscalizado, em caráter permanente, por ór-
gão externo.

“A desjudicialização não pode represen-
tar retrocesso, mas, ao contrário, avanço na 
aplicação dos princípios constitucionais, com 
incremento de eficiência, de acessibilidade e 
redução de custos e de tempo de duração. O 
que me preocupa com o PL nº 4.257/2019, 
assim como os demais projetos que preveem 
a desjudicialização da execução fiscal, con-
siste na atribuição das funções à advocacia 
pública, encarregada de prestar assistência 
jurídica ao próprio credor da execução fis-

cal”, argumenta a registradora. 
Doutora em processo civil pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo e pes-
quisadora de assuntos relativos à desjudicia-
lização da execução civil, a advogada Flávia 
Ribeiro também não acredita que o projeto 
possa contribuir para amenizar os proces-
sos que abarrotam o Judiciário brasileiro. 
Para ela, o próprio PL nº 6.204, pode, no 
futuro, abraçar a execução fiscal de modo 
bastante eficiente. 

“Honestamente, vejo o PL nº 4.257/2019 
como não sendo suficiente para o enor-
me problema do passivo fiscal, que tanto 
abarrota nosso Judiciário. Não acredito na 
arbitragem nessa seara, como também não 
acredito que outros órgãos, de modo pulve-
rizado, possam estar habilitados a realizar 
penhoras, a exemplo dos Departamentos de 
Trânsito em relação aos veículos”, avalia a 
pesquisadora. 
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PL pode não ser suficiente para o problema do passivo fiscal que abarrota 
o Judiciário brasileiro e deve ser abarcado pela proposta da execução civil

Projeto de lei dispõe acerca da 
desjudicialização da execução fiscal

“A desjudicialização não 
pode representar retrocesso, 

mas, ao contrário, avanço 
na aplicação dos princípios 

constitucionais”
Flávia Pereira Hill, 

doutora em Direito Civil

Segundo o senador Antonio Anastasia (PSDB/MG), o 
projeto de lei pode colaborar para desafogar o Poder 
Judiciário: “é essencial que evitemos a judicialização no 
Brasil” 

“Todos sabemos que os 
tribunais estão abarrotados 

e a maior parcela dos 
processos em tramitação 

hoje no País se refere 
justamente à execução 

tributária”
Antonio Anastasia

senador da República (PSDB/MG)

Para a doutora em Direito Processual pela UERJ, Flávia 
Pereira Hill, o mais adequado seria atribuir as funções 
de conduzir a execução fiscal extrajudicial a um agente 
externo


