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RESUMO 

O presente artigo se propõe a analisar o processo executivo fiscal e a ineficiência desta forma 

de cobrança para o adimplemento dos créditos inscritos de dívida ativa. Assim, o trabalho se 

destina a indicar as características que tornam esse instrumento ineficiente, tal como o seu alto 

custo, tempo de tramitação e baixíssimo percentual de sucesso, para, ao fim, sugerir, como 

alternativa à cobrança judicial, a utilização de um mecanismo extrajudicial para a recuperação 

do crédito, isto é, o protesto das Certidões de Dívida Ativa. Tal método de cobrança já vem 

sendo utilizado em pequena escala no Brasil e os resultados são promissores. 

PALAVRAS-CHAVE: Execução Fiscal. Meios alternativos de cobrança. Protesto. Dívida 

Ativa da União. 
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ABSTRACT  

This article proposes an analysis of the tax executive process and the inefficiency of this form 

of debt execution. Thus, the work aims to demonstrate the characteristics that make this 

instrument inefficient, such as its high cost, the processing time and the very low percentage 

of success, to, in the end, suggest, as an alternative for the judicial collection, the use of an 

extrajudicial mechanism for credit recovery. Such method has already been used on a small 

scale in Brazil and the results are promising. 

KEYWORDS: Tax Enforcement. Alternative means of collection. Protest. Federal Debt. 
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1.INTRODUÇÃO 

 O presente estudo consubstancia trabalho final do Curso de Direito da Escola de 

Direito, da Fundação Getulio Vargas, do Rio de Janeiro, e tem por escopo analisar o processo 

executivo fiscal e, bem assim, verificar se tal forma de cobrança é eficiente no tocante ao 

adimplemento dos créditos inscritos em dívida ativa. 

Sob a perspectiva metodológica, adotar-se-á o tipo exploratório de pesquisa, amparada 

em literatura do tema e na legislação pertinente. Quanto ao formato de artigo do trabalho de 

conclusão de curso, trata-se de escolha meramente didática. 

 A dinâmica operacional da administração tributária no Brasil é tão complexa que 

acaba gerando incentivos negativos ao adimplemento das obrigações tributárias. Nesse 

contexto, vale realçar que a relação entre o Fisco e o contribuinte nem sempre é harmoniosa, 

havendo interesses divergentes em diversas circunstâncias. 

Os contribuintes procuram maneiras de reduzir a carga tributária. Já em outra banda, 

está o Estado, buscando realizar o interesse público por meio da exigência do recolhimento de 

receitas tributárias para o custeio das despesas públicas.  

Este cenário, todavia, se torna ainda mais caótico quando, de um lado, constatamos a 

elevada carga tributária conjugada com inúmeras obrigações acessórias, que culminam em um 

alto percentual de sonegação fiscal e recolhimento a menor de tributos,  e do outro lado, 

temos as dificuldades enfrentadas pela própria administração na fiscalização, cobrança dos 

créditos inscritos em dívida ativa e a sua conversão em renda.  

Nesse sentido, este artigo não tem como objetivo apresentar mais uma proposta para a 

renegociação de créditos inscritos em dívida ativa há cinco, dez ou vinte anos, mas sim 

apresentar uma alternativa, entre inúmeras possíveis, para a realização de uma cobrança mais 

eficiente no momento em que há a constituição definitiva do crédito. 

 Para tanto, o presente trabalho se inicia com a exposição dos dados específicos sobre o 

custo e sucesso obtido com a cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa através do 

ajuizamento de Execuções Fiscais. Em seguida, será avaliada a possibilidade de protesto das 

Certidões de Dívida Ativa (CDA), com suas vantagens, desvantagens e análise de alguns 
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cenários. E, por fim, será analisada a compatibilidade do protesto com o sistema jurídico 

brasileiro com base na evolução jurisprudencial acerca do tema. 

Diante de tal complexidade, objetiva-se examinar questões relevantes envolvendo a 

execução fiscal de créditos tributários no país e propor medidas para maior eficiência 

administrativa. 

2. DA DÍVIDA PÚBLICA DA UNIÃO  

Segundo relatório da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN, 2020), ao final 

de 2019 os créditos inscritos em dívida ativa ultrapassavam 2 trilhões de reais e a própria 

PGFN considerava que apenas 35% destes créditos apresentavam boa chance de recuperação.   

Apesar do grande volume, nos últimos anos a atuação da administração pública na 

cobrança se deu, quase que integralmente, através de duas frentes: (i) ajuizamento de 

execuções fiscais e (ii) criação de programas de renegociação fiscal e parcelamento. Contudo, 

tais estratégias não se mostram suficientes e eficientes para a restituição dos créditos.  

 A execução fiscal, conforme será demonstrado, não tem obtido resultados 

satisfatórios. Em suma, o processo executivo fiscal é extremamente longo, custoso e a chance 

de se obter o pagamento integral da dívida é de apenas 33,9% (IPEA, 2011).  

 Já os programas de renegociação fiscal, como, por exemplo, os chamados REFIS, e 

parcelamentos de dívidas, apesar de instituídos sobre o pretexto de viabilizar o pagamento de 

tributos não adimplidos, acabam por premiar os maus pagadores. Isso porque, através de 

formas especiais de parcelamento e descontos nas multas e juros, torna-se vantajoso para o 

contribuinte deixar de quitar a dívida e aguardar a instituição desses programas nos quais 

serão obtidos grandes descontos e vantagens.  

Nessa perspectiva, conforme o “Estudo sobre Impactos dos Parcelamentos Especiais”, 

elaborado pela Receita Federal em 2017 (RECEITA FEDERAL, 2017), os programas de 

parcelamento especiais não cumprem seus objetivos:  

29. [...] Frise-se que as regras oferecidas nesses programas tornam muito mais 

vantajoso para o contribuinte deixar de pagar os tributos para aplicar os 

recursos no mercado financeiro, já que num futuro próximo poderão parcelar os 

débitos com grandes descontos e outras vantagens. Caso opte por aplicar os 

recursos em títulos públicos, por exemplo, que são remunerados pelo Governo 
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Federal pela taxa Selic (os mesmos juros cobrados sobre os débitos em atraso), 

essa opção será́ muito vantajosa para o contribuinte, pois ele poderá́, num 

futuro próximo, resgatar esses títulos públicos e pagar à vista seus débitos, 

obtendo grande ganho devido aos descontos, inclusive dos mesmos juros 

adquiridos com a aplicação (que poderão até mesmo serem liquidados 

integralmente com PF/BCN).  

30. Portanto, conclui-se que a instituição de parcelamentos especiais não tem 

atingido os objetivos deles esperados: incrementar a arrecadação (diminuindo o 

passivo tributário) e promover a regularidade fiscal dos devedores, devendo 

qualquer medida proposta nesse sentido rejeitada. (grifo nosso) 

 

 Assim, conforme apontado na Ata da 1ª Reunião Ordinária da Comissão Parlamentar 

de Inquérito (CPI) instituída pela Resolução n° 01/2019 do Rio de Janeiro1, uma das grandes 

dificuldades na cobrança de tais créditos reside justamente no próprio comportamento da 

administração pública que, sob o pretexto de viabilizar a regularização fiscal, acaba por 

postergar o pagamento do crédito inscrito em dívida ativa, gerando um montante quase 

irrecuperável. 

 Apesar de os programas de parcelamento e de renegociação de dívidas não estarem no 

escopo do presente trabalho, tais informações são relevantes para a compreensão do cenário 

caótico de cobrança e ponto de partida para a proposição de uma solução a este quadro.  

3. A MUDANÇA TRAZIDA PELA PORTARIA 33/2018 DA PROCURADORIA 

GERAL DA FAZENDA NACIONAL  

 Em janeiro de 2018, diante de um cenário de grande inadimplência das obrigações 

tributárias, foi editada a Lei nº13.606/18, que alterou a Lei nº 10.522/02, para acrescentar os 

arts. 20-B, 20-C, 20-D – posteriormente vetado –, e 20-E. Com inclusão de tais artigos, a 

referida lei, que disciplina o Cadastro Informativo dos Créditos não quitados de órgãos e 

entidades federais (CADIN), passou a permitir o condicionamento do ajuizamento das 

execuções fiscais “Art. 20-C [...] à verificação de indícios de bens, direitos ou atividade 

econômica dos devedores ou corresponsáveis”. Além disso, na forma de seu art. 20-B, §3º, I e 

II, caso o débito não seja satisfeito no prazo de 5 dias da notificação da sua inscrição em 

dívida ativa, a CDA poderá ser averbada nos órgãos de registro de bens e direitos para a 

realização de arresto ou penhora, sem que para isso haja uma decisão judicial.  

                                                             
1 Ata da reunião ordinária da CPI disponível em: 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/comtemp.nsf/0d034cff75b288de03256bb1005be7f8/aee9dace035eb0f6832583d000

6aa2e7?OpenDocument. Acesso em: 30/11/2020 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/comtemp.nsf/0d034cff75b288de03256bb1005be7f8/aee9dace035eb0f6832583d0006aa2e7?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/comtemp.nsf/0d034cff75b288de03256bb1005be7f8/aee9dace035eb0f6832583d0006aa2e7?OpenDocument
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 Diante deste cenário e da autorização legal expressa constante no art. 20-E da Lei nº 

10.522/02, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou, em fevereiro de 2018, a 

Portaria nº 33/2018 que regulamentou o procedimento de cobrança extrajudicial do crédito, 

inclusive com a possibilidade de protesto, penhora ou arresto e comunicação aos bancos de 

dados e cadastros de proteção de crédito (art. 7º, I e II). Neste ponto, é importante destacar 

que, apesar de o art.1º, paragrafo único, da Lei nº 9.492/97 trazer expressamente a 

possibilidade de protesto das certidões de dívida ativa desde 2012, tal matéria ainda não era 

regulada de forma mais específica.  

 Todas essas mudanças trazidas demonstram um esforço para a prevenção à fraude à 

execução como, por exemplo, por meio da alienação ou oneração de bens por devedor de 

crédito tributário inscrito em dívida ativa (art. 185, CTN c/c art. 792 do Código de Processo 

Civil - CPC), e para  que a cobrança dos créditos tributários seja mais eficiente, aumentado a 

chance de recuperação do crédito. 

 Ressalta-se, neste sentido, que a adoção de medidas extrajudiciais para a cobrança do 

crédito não afasta a possibilidade do ajuizamento da Execução Fiscal. Pelo contrário, a 

própria Portaria nº 33/2018 prevê em seu art. 30 que “a execução fiscal deverá ser 

encaminhada para ajuizamento no prazo de até 30 (trinta) dias” findo o prazo para 

impugnação da averbação ou sendo esta rejeitada.  

 Como será visto a seguir, diante de um judiciário altamente congestionado, o que vem 

sendo almejado é ampliar o uso de métodos extrajudiciais como forma de cobrança dos 

créditos inscritos em dívida ativa, e não banir o ajuizamento de execuções fiscais. 

4. A EXECUÇÃO FISCAL NO BRASIL 

 A execução fiscal, que é regida pela Lei nº 6.830/80 (Lei das Execuções Fiscais - 

LEF), tem por objetivo a cobrança dos créditos tributários ou não tributários que, por algum 

motivo, não foram pagos.  

 No entanto, em muitos casos, a referida ação de cobrança não apresenta os resultados 

positivos esperados. Nos últimos anos, milhares de Execuções Fiscais têm sido ajuizadas pela 

Fazenda Pública sem qualquer exame de eficiência ou razoabilidade, já que muitas dessas 
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ações se baseiam em Certidões de Dívida Ativa com valores irrisórios, o que não justificaria a 

moção de toda a máquina pública para a sua cobrança.  

 A seguir, a partir do prisma da eficiência, serão trazidos dados qualitativos e 

quantitativos sobre as execuções fiscais, incluindo o seu custo e o perfil dos créditos 

cobrados. 

 Quando se fala de processo judicial no Brasil, é feito, quase instantaneamente, uma 

relação com a demora da prestação jurisdicional. De fato, tal ideia não está totalmente 

equivocada. Enquanto alguns processos apresentam alta complexidade, cujo julgamento 

demanda um longo período de instrução probatória, outros são menos complexos, embora, 

ainda assim, levem anos para serem julgados. 

 Muitas causas podem ser atribuídas a esse fenômeno. No entanto, a principal delas é o 

alto índice de congestionamento judicial, ou seja, o grande número de processos que estão em 

trâmite aguardando julgamento. Neste sentido, não há como ignorar o impacto que as 

inúmeras execuções fiscais têm na morosidade do Poder Judiciário.  

 Todos os anos, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reúne dados quantitativos e 

qualitativos acerca do funcionamento da Justiça no Brasil e publica o Relatório Justiça em 

Números. No relatório de 2020, tendo como ano base 2019, muitos avanços foram relatados, 

como, por exemplo, a queda histórica do estoque processual, que alcançou seu menor índice 

desde 2009, e o aumento de 14,1 % da produtividade dos servidores do judiciário. 

 Contudo, apesar do otimismo que perpassa esse relatório, é importante destacar que as 

Execuções Fiscais são, ainda, os maiores responsáveis pela sobrecarga do sistema judiciário 

tanto no âmbito da justiça estadual quanto da justiça federal.  

 De acordo com os dados obtidos no relatório, apesar de os processos de conhecimento 

serem aqueles que apresentam maior índice de ingresso no judiciário, esses também são os 

processos que apresentam o maior índice de resolução (processos baixados). Desde 2014, o 

índice de processos baixados supera o índice de casos novos, o que significa que, anualmente, 

mais processos são julgados e baixados do que novas ações são propostas. 

  Enquanto isso, em relação aos processos em fase de execução, o índice de processos 

baixados é muito semelhante ao índice de novos casos, sendo que, apenas em 2019 o índice 
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de processos com baixa foi maior do que o de ingresso de novos processos, conforme é 

possível notar na figura abaixo:  

 

Figura 1 – Processos baixados e casos novos em fase de conhecimento e execução. 

 

Fonte: CNJ, 2020 

 Importante ressaltar que o cenário ideal é aquele em que o índice de baixa de 

processos supera o índice de novos casos. Isso porque a expectativa não é apenas equilibrar 

ambos os índices, mas sim diminuir o número de casos pendentes de julgamento. 

 Cumpre, ainda, destacar que de todos os processos em fase de execução, as execuções 

fiscais representam parcela significativa do acervo de processos da justiça federal e estadual:  

A maior parte dos processos de execução é composta pelas execuções fiscais, que 

representam 70% 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 

congestionamento de 87% em 2019. (CNJ, 2020, p. 150) 

 O alto índice congestionamento é um dos indicativos que a forma tradicional de 

cobrança do crédito tributário é ineficiente. Esse índice mede a quantidade de casos que, ao 

fim do ano em análise, ainda não foram julgados. Assim, a taxa de congestionamento de 87% 

significa que, de um universo de 100 processos, apenas 13 foram solucionados naquele ano. 

 Além disso, quando são analisados os dados específicos da justiça federal, os índices 

também não são otimistas: 48% de todos os processos que tramitam na justiça federal 
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correspondem a execuções fiscais e a taxa de congestionamento chega a incríveis 93%, sendo 

o Tribunal Regional Federal de 3ª Região o mais congestionado:  

Figura 2 – Execuções Fiscais pendentes em relação ao acervo total de processos que tramitam na Justiça 

Federal 

 

Fonte CNJ, 2020 

Figura 3 – Taxa de congestionamento dos Tribunais Regionais Federais 

 

Fonte: CNJ, 2020 

 Ainda, de acordo com o relatório “Custo Unitário do Processo de Execução Fiscal da 

União”, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo CNJ em 

2011, o tempo de tramitação de uma execução fiscal é, em média, de oito anos, dois meses e 

nove dias. E esse tempo pode ser ainda maior, tendo em vista que se refere apenas ao trâmite 

em primeira instância, sendo excluído, portanto, o tempo eventualmente despendido na 

hipótese de interposição de recursos. 

 Também, segundo este relatório, a maior dificuldade encontrada no processo se refere 

ao tempo empregado para a citação do devedor. Em 47,4% dos casos há necessidade de 

renovar a citação do Executado e em 36,9% dos processos não há êxito em citar o réu. Esse 

dado é relevante, tendo em vista que nos casos em que não há a localizado do devedor logo na 

primeira tentativa, a chance de localização posterior é de apenas 34,8%. 
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 Todos esses dados demonstram a existência de um “gargalo de execução” que 

frequentemente é apontado – e com razão – como a principal causa para a sobrecarga do 

sistema judiciário. De acordo com o relatório Justiça em Números 2020, se não fossem mais 

recebidas execuções fiscais e a produtividade dos tribunais continuasse a mesma, seriam 

necessários 6 anos e 7 meses para que todos os processos fossem julgados. Diante desse 

cenário, há a necessidade de se questionar sobre novas formas de cobrança desses créditos. 

4.1. Quanto custa cada execução fiscal?  

 Ao fazer o exame de eficiência do ajuizamento das execuções fiscais, além de se 

atentar para a sobrecarga do sistema judiciário, é necessário que se analise o custo médio de 

cada processo executivo. Esse custo médio se refere, de maneira simples, aos valores 

despendidos para que o processo seja conduzido, quais sejam: custos tecnológicos, humanos e 

materiais. 

 Em 2011, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e o CNJ publicaram 

relatório sobre o Custo Unitário do Processo de Execução Fiscal da União. Tal relatório, cujo 

objetivo era trazer informações acerca do processo de execução para aumentar a efetividade 

do sistema judiciário, revelou dados interessantes não apenas sobre o custo unitário do 

processo, mas, também, acerca dos processos sentenciados.  

 De acordo com os dados obtidos no relatório, apenas 33,9% das execuções fiscais 

resultam em pagamento integral da dívida; 27,7% dos casos são extintos em virtude da 

ocorrência de prescrição; em 17% dos casos, há o cancelamento da inscrição do débito; e 

11,5% dos processos são extintos sem o julgamento do mérito. A tabela a seguir ilustra tais 

índices:  

Figura 4 – Motivo de baixa das execuções fiscais 
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Fonte: IPEA; CNJ, 2011, p.20 

 Em um primeiro momento, pode ser questionada a relevância de analisar como os 

processos são sentenciados. Tal exame é fundamental para que se possa chegar a uma 

conclusão acerca da eficiência do sistema como um todo. Isso porque, qualquer que seja o 

método de cobrança, judicial ou extrajudicial, sempre haverá um custo inerente. Assim, o 

custo não pode ser analisado como uma variável isolada, o que deve ser percebido, é se tal 

custo é justificado pelo êxito na cobrança. Desta forma, o alto custo de um processo não é 

capaz de, isoladamente, demonstrar a ineficiência do sistema. Se, por exemplo, a despesa 

unitária por execução fiscal for alta, mas o índice de pagamento dos débitos também for 

elevado, não há como afirmar que o sistema é inefetivo. Todavia, na hipótese de uma taxa de 

retorno baixa, há um indicativo de funcionamento ineficiente.  

 Tendo em vista os dados apresentados, é possível perceber que em 65,8% dos casos o 

processo executivo resta infrutífero, ou seja, todo o gasto expendido com a cobrança se tornou 

inútil, tendo em vista que o crédito existente não foi convertido em renda para a União. Ainda 

é interessante destacar que tal fato se deu, em grande parte dos casos, pela constatação de 

ocorrência de prescrição ou decadência, o que demostra a falha do sistema que, mesmo com o 

ajuizamento da ação, apresenta dificuldade em dar prosseguimento com a cobrança.  

 Ademais, salienta-se que o próprio relatório do IPEA traz dúvidas sobre a veracidade e 

confiabilidade dos dados referentes ao pagamento, já que existem poucas informações sobre o 

valor efetivamente pago pelo executado e, até mesmo, se, de fato, houve pagamento:  

O que é surpreendente, no que diz respeito às modalidades de pagamento, é a pouca 

informação existente nos autos sobre quem, de que modo e quanto pagou ao 

exequente. Em regra, os juízes não têm qualquer preocupação em verificar se a 
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informação prestada pelo exequente é verdadeira, ou seja, se realmente houve o 

pagamento e qual o valor efetivamente pago. Por esta razão, em 20,9% dos casos 

não se sabe a modalidade de pagamento adotada, e em 37,1% dos processos não 

consta qualquer informação sobre o valor efetivamente apurado. (IPEA; CNJ, 

2011, p. 20) (grifo nosso).  

 

 Assim, mesmo considerando o cenário mais otimista, no qual as referidas informações 

condizem com a realidade, a chance de a execução fiscal fracassar absolutamente (65,8%) é 

quase o dobro ser obtido êxito (33,9%) com o processo executivo.  

 Por fim, segundo o IPEA e o CNJ, uma execução fiscal que tramita perante a justiça 

federal em primeira instância custa, em média, R$ 4.368,00. Tal valor, contudo, não inclui o 

custo existente na hipótese de interposição de Embargos em Execução fiscal e eventuais 

recursos. Já o valor médio arrecadado em caso de êxito é de R$ 9.960,48. Isso significa que, 

em um universo de 100 execuções fiscais, considerando que haverá pagamento em 34% dos 

casos, são dispendidos R$ 436.800,00 com a cobrança judicial da dívida, enquanto o retorno 

esperado é de apenas R$ 338.656,32.  

4.2. Perfil dos créditos e dos devedores 

 A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional elabora todos os anos o relatório “PGFN 

em Números”, no qual divulga, de forma simplificada, dados acerca de sua atuação e dos 

créditos inscritos em Dívida Ativa da União. Além disso, é possível realizar consulta aos 

Dados Abertos disponíveis no site da PGFN, onde é possível obter informações detalhadas 

sobre tais créditos, como sua origem e valor. 

 De acordo com o relatório da PGFN, até dezembro de 2019, os créditos inscritos em 

dívida ativa ultrapassavam 2 trilhões de reais, sendo os créditos tributários não 

previdenciários os responsáveis por 72,9% desse valor:  

Figura 5 – Valor total dos créditos inscritos em DAU e sua natureza 
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Fonte: PGFN, 2020 

 Ainda, de acordo com os Dados Abertos, a maioria dos créditos inscritos em dívida 

ativa tem origem no Estado do Rio de Janeiro, sendo seguido por São Paulo e Mato Grosso: 

Figura 6 - Valores Inscritos em Dívida Ativa da União por Estado
2
 

 

                                                             
2 Gráfico de elaboração própria a partir de consulta aos dados abertos da Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional. 
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 Além disso, cumpre destacar que o relatório “PGFN em Números” revela dois dados 

interessantes sobre tais valores. O primeiro diz respeito ao perfil dos devedores: 22.675 

pessoas, os chamados grandes devedores, são responsáveis por 66,7% do total dos créditos 

inscritos, enquanto 4.935.968 pessoas são responsáveis pelos 33,3% restantes.  

 

Figura 7 – Perfil dos Devedores 

 

Fonte: PGFN, 2020 

  

 O segundo dado se refere ao valor total recuperado em 2019: apenas 24,4 bilhões de 

reais, o que significa que menos de 1% do valor total dos créditos inscritos em dívida ativa foi 

convertido em renda para a União. 

 Tendo em vista o baixo índice de recuperação, torna-se necessária a utilização em 

maior escala de meios alternativos de cobrança. A PGFN tem utilizado, ainda que em baixa 

escala, o protesto de certidões de dívida ativa como forma de recuperação de créditos. Este 

modelo tem demonstrado resultados positivos e será melhor analisado a seguir. 

5. O PROTESTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA 

 

 Nesta seção, será apresentada a forma pela qual ocorre o protesto de títulos de dívida e 

serão analisados diferentes cenários onde o protesto poderá ser utilizado como meio de se 

obter o pagamento dos créditos inscritos em Dívida Ativa da União. Cumpre ressaltar, 

contudo, que com a propositura do protesto como uma solução para a inefetividade do Poder 
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Judiciário, não se pretende, de nenhuma forma, restringir o campo de defesa, do devido 

processo legal e de contestação da inscrição em dívida ativa pelo cidadão. Neste sentido, os 

cenários a seguir descritos não excluem a possibilidade de defesa do contribuinte diante de 

uma cobrança indevida.  

5.1.O procedimento 

 O protesto de títulos e outros documentos de dívida é regulamentado pela Lei nº 

9.492/97 e consiste, na forma do art. 1º da referida lei, “[n]o ato formal e solene pelo qual se 

prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros 

documentos de dívida”. Assim, um título poderá ser levado a protesto: (i) após o vencimento 

da dívida, por falta de pagamento; (ii) por falta de aceite; ou (iii) por falta de devolução no 

prazo legal de duplicata enviada para aceite. 

 Tal procedimento é amplamente utilizado para o recebimento de dívidas, tendo em 

vista que o procedimento judicial para a cobrança costuma demorar anos, envolve uma gama 

de custos (honorários advocatícios, custas judiciais, etc) e possui uma baixa taxa de sucesso. 

Enquanto isso, o protesto possui um procedimento simplificado e, de acordo com o Instituto 

de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil (IEPTB), possui uma taxa de sucesso na 

recuperação de todos os tipos de crédito de 65% nos 3 dias após a intimação de devedor e de 

80% no adimplemento de todas as dívidas levadas a protesto3.  

 O procedimento de protesto tem início com a apresentação e protocolização do título 

de dívida vencida e não paga em um Tabelionato de Protesto de Títulos, onde será analisada a 

sua regularidade formal4, conforme enuncia o art. 9º da Lei 9.492/97. Após a protocolização, 

o protesto será registrado em até três dias úteis e o devedor será intimado para o cumprimento 

da obrigação, na forma dos arts. 12 e 14 da referida lei. Na hipótese de não localização do 

devedor, haverá a intimação por edital que será afixado no próprio Cartório e publicado em 

um jornal local (art. 15, §1º). 

 Recebida a intimação, o devedor deverá comparecer ao cartório para pagar a dívida e 

quitar os emolumentos, que variam de acordo com a localidade e valor da dívida. Nesse 

                                                             
3 Esses percentuais levam em consideração todas as espécies de títulos levados a protesto, incluindo as certidões 

de dívida ativa. 
4 Neste ponto, merece destaque que, apesar da análise de regularidade do título, não cabe ao Tabelião verificar a 

ocorrência de prescrição ou caducidade, conforme elucida o próprio art. 9º da Lei 9.492/1997. 
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sentido, cumpre ressaltar que a responsabilidade pelo pagamento dos custos do cartório é, em 

regra, do devedor (art. 19 da Lei 9.492/97), sendo o credor responsável apenas na hipótese de 

retirada do título antes da lavratura do protesto (art. 16). 

 Com a intimação do devedor e esgotado o prazo para pagamento, o título será 

protestado e terá como efeito o compartilhamento desta informação de dívida com órgãos de 

proteção ao crédito e com o banco de dados da Central Nacional de Protestos. Tal efeito é de 

total interesse de terceiros - instituições financeiras, parceiros comerciais, outros credores, etc 

-, tendo em vista que através dessas informações é possível verificar a real capacidade de 

pagamento de uma determinada pessoa. Importante ressaltar, ainda, que o protesto interrompe 

o prazo prescricional, conforme previsão do art. 174, II, do CTN e do art. 202, II, do Código 

Civil. 

 Na hipótese de cobrança de uma dívida já quitada, sem justa causa ou mediante fraude, 

o devedor poderá ir a juízo, antes da efetivação do protesto, e obter uma decisão judicial em 

tutela provisória que determine a sustação do protesto. Tendo sido efetivado o protesto, no 

entanto, o cancelamento fundado no não reconhecimento de dívida pelo devedor somente 

poderá ser realizado mediante decisão judicial que declare a extinção da obrigação (art. 26, 

§3º, da Lei 9.492/97). 

 Por fim, em se tratando de protesto de certidões de dívida ativa, a jurisprudência 

entende pela sua possibilidade, conforme análise que será feita na seção 5.3, havendo 

permissão expressa no art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/97, o qual dispõe: “Incluem-se 

entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.” 

5.1.2 O protesto das certidões de dívida ativa como única forma de cobrança  

 O primeiro cenário a ser analisado diz respeito à utilização do protesto como única 

forma de cobrança. Este cenário é hipotético e altamente improvável de ser aplicado no 

mundo real. Isso porque, apesar das grandes vantagens do protesto e de uma taxa de sucesso 

de 19% na recuperação do crédito inscrito em dívida ativa nos 3 meses5 seguintes à efetivação 

do protesto (BARÇANTE, 2016), esse método não é, como nenhum outro, 100% eficaz. Assim, 

                                                             
5 No mesmo período, a taxa de recuperação obtida com o ajuizamento de uma execução fiscal é de 2%. 
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é necessário que o Estado, como grande interessado no pagamento da dívida, possa adotar 

outros mecanismos para que o crédito seja reavido.  

 Apesar das limitações colocadas na vida do contribuinte, como, por exemplo, 

dificuldade em obter financiamentos e empréstimos bancários, o protesto não permite a 

adoção de medidas como o bloqueio de valores através do sistema BACEN-JUD, o arresto e a 

penhora de bens, que em muitos casos é a forma pela qual o crédito poderá ser satisfeito. 

 Neste sentido, apesar dos inúmeros problemas com o ajuizamento da Execução Fiscal, 

dificuldades já abordadas, não se pode retirar esse instrumento de cobrança do poder público. 

Todavia, como será visto a seguir, é possível que o protesto seja utilizado como uma primeira 

forma de cobrança e os processos judiciais se tornem medidas adotadas subsidiariamente.  

5.1.3. O protesto apenas das certidões de dívida ativa de “baixo valor” 

 O segundo cenário, mais realista do que o primeiro, traz a possibilidade de protesto 

das CDAs com pequenos valores e o ajuizamento de execuções fiscais para os demais casos. 

A execução fiscal de dívidas de baixo valor é encarada pelo judiciário, muitas vezes, com 

incredulidade. Não é para menos: a baixíssima taxa de sucesso, o custo e a longa duração do 

processo não justificariam a moção de toda a máquina estatal para a cobrança de valores tidos 

como irrisórios. Nesta perspectiva, algumas execuções fiscais chegaram a ser extintas, sem 

resolução do mérito, fundamentadas na falta de interesse processual constante no art. 485, VI, 

do CPC e, inclusive, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina possui Súmula nesse sentido:  

TRIBUTÁRIO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO OU IRRISÓRIO 

VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DÉBITO 

CONSOLIDADO EM PATAMAR ACIMA DO CUSTO DE 

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO. REUNIÃO DOS FEITOS 
EXECUTIVOS FISCAIS PARA ECONOMIA DE GASTOS. APELO PROVIDO. 

1- A execução fiscal de pequeno valor consubstancia nítida falta de interesse 

processual, pois soa desarrazoado que o estado do Acre tenha maior gasto com a 

movimentação do aparelho jurisdicional que o proveito econômico a ser auferido em 

futura demanda executiva.  

[...] 

3- Recurso conhecido e provido. 

(ACRE, 2011) 

 

Súmula 22, TJSC: A desproporção entre a despesa pública realizada para a 

propositura e tramitação da execução fiscal, quando o crédito tributário for inferior a 
um salário mínimo, acarreta a sua extinção por ausência de interesse de agir, 

sem prejuízo do protesto da certidão de dívida ativa (Prov. CGJ/SC n. 67/99) e 

da renovação do pleito se a reunião com outros débitos contemporâneos ou 

posteriores justificar a demanda.  
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 O posicionamento do STJ, contudo, é mais conservador e não adota tal posição. De 

acordo com a Súmula 452, “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da 

Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”. No mesmo sentido, o Tribunal 

de Justiça da Paraíba possui a Súmula 38 de seguinte teor: “inadmissível a extinção de 

processo executivo fiscal, por falta de interesse processual, sob o fundamento de ser irrisório 

o valor executado, quando inexiste, a respeito, previsão legal.”   

 Entretanto, a jurisprudência do STJ tem aplicado o disposto no art. 20 da Lei 

10.522/02 que permite o arquivamento dos autos das execuções fiscais que possuam “valor 

consolidado igual ou inferior àquele estabelecido em ato do Procurador-Geral da Fazenda 

Nacional”.6  

 Apesar das justificativas válidas para o não ajuizamento das execuções fiscais nesses 

casos, essa prática gera um incentivo ao inadimplemento, haja vista que, sabendo que não será 

penalizado ou cobrado, o contribuinte tem o incentivo a não cumprir tempestivamente com 

suas obrigações. 

 Neste sentido, o protesto para as certidões de dívida ativa de pequeno valor se torna 

uma estratégia de cobrança bastante interessante, principalmente pelo seu baixo custo7 e pela 

elevada taxa de sucesso, quando comparada com o processo executivo fiscal. A Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional e o estado de Minas Gerais adotaram tal prática e apresentaram 

resultados bem-sucedidos, conforme análise que será feita na seção 5.2. 

5.1.4. O protesto das certidões de dívida ativa prévio ao ajuizamento das Execuções 

Fiscais 

 

 O último cenário proposto diz respeito ao encaminhamento mandatório de todas as 

certidões de dívida ativa para o protesto e o ajuizamento de execução fiscal apenas na 

                                                             
6 EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA. 

EXEGE DO ART. 20 DA LEI 10.522/02. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.111.982/SP. SÚMULA 83/STJ. 1- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a 

execução fiscal relativa a débitos iguais ou inferiores a R$ 10.000,00 deve ter seus autos arquivados, sem baixa 

na distribuição, devendo ser reativados se os valores dos débitos vierem a ultrapassar tal limite, como resulta da 
letra do art. 20 da lei n. 10.522/2002.Agravo Regimental improvido. (STJ, 2014) 
7 Como já ressaltado, em regra, os emolumentos são pagos pelo devedor e tais valores variam de estado para 

estado e conforme o montante da dívida. Assim, caberia a administração pública arcar apenas com os custos de 

enviar as certidões a protesto nos cartórios.  
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hipótese de não recebimento. Enquanto no cenário anterior a determinação do ajuizamento da 

execução fiscal se dá com base no valor do título de dívida, nesta hipótese é o pagamento e o 

lapso temporal após a efetivação do protesto que determinarão se o Estado deverá ou não 

promover a ação fiscal. Ou seja, deverá ser estabelecido pelo ente federativo, a União por 

exemplo, um prazo para que após o protesto, não sendo o crédito satisfeito, a devida execução 

fiscal seja ajuizada. Com a adoção deste sistema é possível vislumbrar quatro 

comportamentos do contribuinte.  

 O primeiro deles é bastante óbvio: o contribuinte, ao tomar ciência do protesto, irá ao 

cartório e quitará integralmente a dívida e os emolumentos. Neste caso, não há a necessidade 

de promoção de execução fiscal.  

 A segunda resposta diz respeito à não concordância do contribuinte com protesto. 

Neste caso, como já ressaltado, o contribuinte terá o ônus de provar em uma ação judicial que 

a cobrança é indevida8. Pode-se dizer que esta hipótese se assemelha à oposição de Embargos 

do Devedor em uma execução fiscal, o que é bem incomum e acontece em apenas 6,4% dos 

processos (IPEA, 2011). Neste quadro, também não haverá a propositura da execução fiscal.  

 Em um terceiro caso, o contribuinte, ao ser protestado, procurará o ente para negociar 

o pagamento da dívida e a obtenção de um parcelamento, por exemplo. Aqui, a execução 

fiscal será desnecessária durante o período em que o contribuinte estiver quitando as parcelas 

vencidas. Após o pagamento da primeira parcela e dos emolumentos, o protesto será 

cancelado e o nome do contribuinte deixará de constar nos bancos de dados de devedores. 

 Em uma última hipótese, caso não haja pagamento, parcelamento ou impugnação 

judicial, após transcorrido o prazo determinado por cada ente, deverá ser ajuizada a execução 

fiscal correspondente. 

                                                             

8 Importante ressaltar, neste ponto, que não há um descompasso entre o defendido neste artigo – a efetividade na 

cobrança e descongestionamento do sistema judiciário – e a possibilidade de o protesto ensejar em um processo 

judicial. Isso porque, nenhuma solução proposta será capaz de impedir o ajuizamento de ações. Ainda, deve-se 

levar em conta que podem ocorrer erros e que, apesar da presunção de certeza e liquidez, é irrazoável defender 

que todas as CDAs foram lavradas corretamente e que não houve, por exemplo, vícios no decorrer no processo 

administrativo fiscal que só poderão ser provados durante um processo judicial. Neste sentido, tem-se o protesto 

como um meio mais eficaz de cobrança, mas não se pode, em nome da eficiência, restringir a ampla defesa e 

deixar de garantir o devido processo legal para os contribuintes. 
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 Com a adoção deste método de cobrança, haverá redução significativa no número de 

novas execuções fiscais propostas pelo ente público. Desta maneira, esse cenário seria o ideal 

para garantir a maior eficiência na cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa e, ao 

mesmo tempo, diminuir o incentivo à inadimplência ao, de fato, cobrar dívidas de pequeno 

valor.  

5.2 O protesto realizado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e por Minas 

Gerais  

 

 O protesto das certidões de dívida ativa já vem sendo utilizado, mesmo que em 

pequena escala, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, pelo estado de Minas Gerais e, 

também, em alguns municípios. Apesar da recente adoção a esse método de cobrança, os 

resultados obtidos são bastante animadores.  

 Conforme citado na seção 4.2, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional vem 

utilizando o protesto de certidões de dívida ativa como estratégia de cobrança dos créditos. 

Em 2019, conforme o relatório “PGFN em Números”, o protesto de CDAs foi responsável por 

5,29% do total dos valores recuperados naquele ano. 

 Em um primeiro momento, tal índice pode parecer inexpressivo; contudo, apesar de 

sua baixa participação na recuperação total dos créditos, não é possível afirmar que o protesto 

das CDAs não é bem-sucedido. Os resultados ainda não são tão expressivos, tendo em vista a 

limitação de que as CDAs enviadas a protesto tenham valor igual ou inferior a 1 milhão de 

reais. No entanto, devido ao sucesso dessa forma de cobrança, a tendência é de que certidões 

com valores mais elevados também sejam encaminhas a protesto. 

 A cobrança extrajudicial através do protesto das certidões de dívida ativa começou em 

2013 e, desde então, a PGFN tem ampliado a sua utilização. Inicialmente, eram levados a 

protesto apenas as certidões de dívida ativa que não ultrapassavam R$ 20.000,00. Em 2014, 

tendo em vista o sucesso na recuperação, o valor foi alterado para R$ 50.000,00 e, desde 

2015, são protestadas certidões de até 1 milhão de reais. O sucesso é ainda mais evidente 

quando são comparados os resultados obtidos com o protesto e com as execuções fiscais. 

Segundo dados da PGFN (BARÇANTE, 2016), o índice de recuperação de crédito nos três 
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meses após a efetivação do protesto é de 19%, enquanto, através da execução fiscal, a 

recuperação no mesmo período não ultrapassa 2%.  

 Da mesma forma, em Minas Gerais, o protesto das Certidões de Dívida Ativa tem 

obtido grande sucesso. Assim como feito pela PGFN, a Advocacia Geral do Estado de Minas 

Gerais (AGE -MG) vem utilizando o protesto para a recuperação de créditos de baixo valor 

inscritos na dívida ativa do estado. Inicialmente, essa forma alternativa de cobrança se deu 

para tentar reduzir o número de execuções fiscais em curso, uma vez que as cobranças de 

créditos do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) inferiores a 

R$ 15.000,00 e débitos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 

inferiores a R$ 10.000,00 eram os grandes responsáveis pelo congestionamento do judiciário 

estadual.  

 A título de exemplo, cumpre ressaltar que, em 2012, Batista Júnior (2013), então 

Advogado Geral do Estado de Minas Gerais, apresentou relatório informando que os débitos 

inferiores a R$ 15 mil somavam, naquele ano, mais de 300 milhões de reais! Ainda, apenas 

neste estado, havia em curso 102.595 execuções fiscais, nas quais 52% visavam a cobrança de 

créditos de baixo valor. 

 Neste sentido, de acordo com Londe (2018), a recuperação do crédito em Minas 

Gerais:  

Considerando-se apenas a recuperação dentro do tríduo legal [...], a recuperação de 
crédito sempre esteve em patamar igual ou superior a 4,49% (quatro inteiros e 

quarenta e nove centésimos por cento), chegando a atingir 8,70% (oito inteiros e 

setenta centésimos por cento) considerando a recuperação após o tríduo legal, ela 

sempre está entre 16, 69% (dezesseis inteiros e sessenta e nove centésimos por 

cento) e 27,01% (vinte e sete inteiros e um centésimo por cento) e, consolidando-se 

as duas recuperações, a recuperação de crédito público nunca é inferior a 22,25% 

(vinte e dois inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), chegando a atingir 

33,62% (trinta e três inteiros e sessenta e dois centésimos por cento), em relação aos 

títulos encaminhados no ano de 2013.  

[...] a recuperação via protesto revela-se significativamente superior àquela obtida 

pela execução fiscal, que [...] não atinge 1% (um por cento) em valores, uma 

recuperação pífia. 

 

 Apesar de a experiência com o protesto, até então, ter sido apenas com o protesto de 

certidões de menor valor, a prática tem mostrado um sucesso superior ao obtido com o 
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ajuizamento de execuções fiscais e, certamente, isso significa um menor custo e tempo 

despendido para que tais créditos sejam reavidos.  

5.3. A possibilidade de protesto: análise jurisprudencial  

 Com a visível ineficiência das execuções fiscais e vislumbrando um caminho 

promissor através dos protestos, alguns entes federativos começaram a fazer uso desse 

procedimento de cobrança. Como esperado, tendo em vista a relação tensa entre o 

contribuinte e ente recolhedor de tributos, a utilização deste método foi questionada 

judicialmente, o que será abordado a seguir. 

5.3.1. Recurso Especial 1.093.601 – RJ 

 Em 2008, o Superior Tribunal de Justiça analisou a questão no Recurso Especial nº 

1.093.60. Importante perceber, neste caso, que o recurso foi julgado antes da mudança 

legislativa trazida pela Lei nº 12.767 que, em 2012, alterou a Lei de Protestos para incluir 

parágrafo único ao art. 1º9, deixando claro a possibilidade de protesto das certidões de dívida 

ativa da União, Estados, Municípios e Distrito Federal.  

 Assim, apesar de o caput do referido artigo fazer referência a possibilidade de protesto 

pelo “descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida”, o 

que, em tese, incluiria as certidões de dívida ativa, muito se discutia na época sobre a 

necessidade e a possibilidade de protesto de tal título de dívida.   

 Nesta oportunidade, em análise ao recurso especial interposto pelo Banco do Brasil 

S/A e pelo Município de Duque de Caxias visando a reforma de acórdão que considerou a 

existência de dano moral in re ipsa no protesto da CDA realizado pelo município em favor da 

Construtora Azevedo e Cotrik Construções e Incorporações LTDA, o STJ entendeu que por 

gozar de presunção de liquidez e certeza, não haveria qualquer interesse no ente público no 

protesto das CDA. No entanto, apesar de considerar a desnecessidade do protesto, afastou a 

existência de dano moral, já que as informações constantes nesse título de dívida teriam 

caráter público e isso não geraria qualquer dano a recorrida:  

                                                             
9 Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação 

originada em títulos e outros documentos de dívida. 

Parágrafo único.  Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. (Incluído 

pela Lei nº 12.767, de 2012) 
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TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - 

PROTESTO PRÉVIO - DESNECESSIDADE - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E 

LIQUIDEZ - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - DEFICIÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO - SÚMULA 284/STF.  

[...] 

2. A Certidão de Dívida Ativa além da presunção de certeza e liquidez é 

também ato que torna Público o conteúdo do título, não havendo interesse de 

ser protestado, medida cujo efeito é a só publicidade.  

3. É desnecessário e inócuo o protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa. 

Eventual protesto não gera dano moral in re ipsa.  
4. Recurso especial do BANCO DO BRASIL S/A conhecido parcialmente e, nessa 

parte, provido.  

5. Prejudicado recurso especial do MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS  

(STJ, 2008) (grifo nosso) 

 

 Esse acórdão consagra o entendimento predominante nos tribunais na época de que a 

CDA serviria apenas para instruir o processo de execução fiscal. No mesmo sentido, foram 

julgados, entre outros, o REsp 287.824/MG e o AgRg no Ag 936.606/PR. 

5.3.2. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135 

 Com a mudança legislativa que tornou clara a possibilidade de protestos das certidões 

de dívida ativa, o Supremo Tribunal Federal, em 2016, analisou a constitucionalidade do 

dispositivo no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.125. A ADI foi 

proposta pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) objetivando a declaração de 

inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 1º da Lei 9.492/1997. A Confederação 

alegava, em síntese, que o dispositivo era formal e materialmente inconstitucional.  

 A inconstitucionalidade formal dar-se-ia pelo fato de a alteração legislativa ter sido 

feita através da conversão da Medida Provisória nº 577/2012 na Lei nº 12.767/2012 que 

tratava do serviço público de energia elétrica. Assim, haveria, para a Confederação, ofensa à 

separação de poderes e ao processo legislativo, já que não há pertinência temática entre a 

possibilidade de protesto de uma CDA e a matéria principal da MP editada. O STF, contudo, 

entendeu que não há qualquer vício formal. Isso porque foram atribuídos efeitos ex nunc à 

decisão tomada julgamento da ADI nº 5.127 que declarou inconstitucional a prática legislativa 

de emendar as medidas provisórias com matérias estranhas ao seu conteúdo principal. Desta 

maneira, como a referida MP foi convertida em lei antes do julgamento desta ADI em 2015, a 

Lei nº 12.767/2012 foi declarada formalmente constitucional.  
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 Ainda, o STF entendeu que não há qualquer inconstitucionalidade material no 

dispositivo citado, já que, apesar de a execução fiscal ser a alternativa mais usada para a 

cobrança, nada impede a adoção de mecanismos extrajudiciais, como o protesto. Além disso, 

não há a restrição de direitos fundamentais dos contribuintes, tendo em vista que a validade 

do crédito tributário ainda pode ser discutida judicialmente e que a possibilidade de restrição à 

obtenção de créditos é “quando muito, uma decorrência indireta do instrumento, que, porém, 

não pode ser imputada ao Fisco, mas aos próprios atores do mercado creditício”( STF, 2016).  

 Também, de acordo com a análise do STF, o referido dispositivo passa no exame da 

proporcionalidade:  

A medida é adequada, pois confere maior publicidade ao descumprimento das 

obrigações tributárias e serve como importante mecanismo extrajudicial de 

cobrança, que estimula a adimplência, incrementa a arrecadação e promove a justiça 

fiscal. A medida é necessária, pois permite alcançar os fins pretendidos de modo 

menos gravoso para o contribuinte (já que não envolve penhora, custas, honorários, 

etc.) e mais eficiente para a arrecadação tributária em relação ao executivo fiscal 

(que apresenta alto custo, reduzido índice de recuperação dos créditos público e 

contribui para o congestionamento do Poder Judiciário). A medida é proporcional 

em sentido estrito, uma vez que os eventuais custos do protesto de CDA (limitações 

creditícias) são compensados largamente pelos seus benefícios, a saber: (i) a maior 

eficiência e economicidade na recuperação dos créditos tributários, (ii) a garantia da 

livre concorrência, evitando-se que agentes possam extrair vantagens competitivas 
indevidas da sonegação de tributos, e (iii) o alivio da sobrecarga de processos do 

Judiciário, em prol da razoável duração do processo. (STF, 2016) 

 No entanto, cumpre destacar que foi recomendado que a Administração Tributária 

responsável pelo protesto das certidões deveria, para evitar abusos e garantir a impessoalidade 

e isonomia, editar:  

ato infra legal que estabeleça parâmetros claros, objetivos e compatíveis com a 

Constituição para identificar os créditos que serão protestados.  

[...]  

deverá promover a revisão de eventuais atos de protesto que, à luz do caso 

concreto, gerem situações de inconstitucionalidade (e.g., protesto de créditos cuja 

invalidade tenha sido assentada em julgados de Cortes Superiores por meio das 

sistemáticas da repercussão geral e de recursos repetitivos) ou de ilegalidade (e.g., 

créditos prescritos, decaídos, em excesso, cobrados em duplicidade). (STF, 2016) 

 

 Por fim, neste julgamento, foi fixada a seguinte tese: “O protesto das Certidões de 

Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma 

desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não 

constituir sanção política.” (STF, 2016) 
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5.3.3. Recurso Especial nº 1.686.659 – SP 

 A alteração legislativa também causou mudança de entendimento no STJ. Na ocasião 

do julgamento do Recurso Especial nº 1.686.659 foi fixada a seguinte tese repetitiva: “A 

Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na 

forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 

12.767/2012”.  

 Desta maneira, o Superior Tribunal de Justiça, diferentemente do entendido no 

julgamento do REsp nº 1.093.60 (seção 5.3.1), passou a reconhecer o interesse e a 

necessidade de a Fazenda Pública utilizar deste meio alternativo para a cobrança de créditos, 

principalmente nos casos de inadimplemento de valores baixos. 

 Resta claro, portanto, que apesar das controvérsias existentes no passado, após a 

inclusão do parágrafo único ao artigo 1º, não há qualquer dúvida sobre a legalidade ou 

constitucionalidade do protesto das certidões de dívida ativa.  

6.CONCLUSÃO 

 No presente artigo buscou-se apresentar o panorama geral da situação crítica que 

envolve o processo de cobrança de dívidas inscritas em dívida ativa e propor uma alternativa 

visando a obtenção de uma maior eficiência e diminuição dos incentivos ao inadimplemento.  

 Como demonstrado na seção 2, o sistema de cobrança judicial através do ajuizamento 

das execuções fiscais não tem sido um instrumento eficaz para que os créditos sejam reavidos, 

principalmente quando são analisadas i) o sucesso das ações; ii) o custo unitário de cada 

processo e ii) o tempo médio de tramitação das execuções. Neste sentido, o protesto das 

Certidões de Dívida Ativa vem sido utilizado, em pequena escala, na cobrança desses créditos 

pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, pelo Estado de Minas Gerais e por alguns 

outros munícipios e tem demostrado resultados positivos no adimplemento das dívidas.  

 Apesar das controvérsias judiciais que já envolveram a utilização dessa forma de 

cobrança extrajudicial, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já 

firmaram tese pela constitucionalidade e legalidade do manejo dos protestos pela Fazenda 

Pública.  
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 Por este ângulo, considerando todas as variáveis acima expostas, conclui-se pela 

necessidade do incremento da utilização de formas alternativas à execução fiscal a fim de se 

obter um maior sucesso na cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa. A ampliação da 

utilização do protesto, desta forma, se mostra como uma possibilidade mais vantajosa e que já 

vem sendo testada com obtenção de resultados positivos.  

 Interessante notar que as vantagens da utilização do protesto não se limitam ao 

pagamento da dívida. Este método extrajudicial também é uma ferramenta para a mudança da 

“cultura do inadimplemento”, já que permite que os entes federativos cobrem dívidas de todos 

os valores, incluindo aquelas de valor baixo por um custo muito mais baixo e com 

consequências práticas na vida do inadimplente10 que gerariam incentivos ao pagamento da 

dívida tempestivamente.  

 Ainda, há um ganho geral de eficiência: (i) o número de execuções fiscais ajuizadas 

diminuirá, o que, consequentemente, permitirá uma melhor prestação jurisdicional a outras 

demandas e (ii) haverá diminuição dos custos envolvidos na cobrança, já que o ente arcará 

apenas o custo administrativo de encaminhamento das CDAs para protesto.  

                                                             
10 Negativação, dificuldades na obtenção de créditos, financiamentos, entre outros. 
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