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Decisão do CNJ contribui para redução 
do número de execuções fiscais

Uma decisão do CNJ abriu cami-
nho para o protesto de títulos da dí-
vida ativa do setor público: ao julgar 
em 2010 o Pedido de Providências 
200910000045376, o CNJ considerou 
legal o protesto de certidão da dívida ati-
va e estabeleceu que o devedor deve ar-
car com os custos.

A partir da decisão, a Procuradoria-
-Geral Federal e a Procuradoria da Fazen-
da Nacional passaram a adotar o protes-
to na cobrança da dívida ativa da União, 
com bons resultados. “O protesto é um 
instrumento bem mais efetivo que a exe-
cução fiscal para a cobrança de dívidas 
de pequenos valores. O devedor tem de 
pagar em três dias o protesto ou o título 
é protestado”, explicou o procurador-geral 
Federal, Marcelo de Siqueira Freitas. 

 O protesto de certidões da dívida 
ativa teve início em outubro de 2010 e 
registrou, nos primeiros três meses, um 
índice de recuperação de 25% do valor 
protestado. No ano seguinte, a Procurado-
ria Federal encaminhou 3.616 certidões 
para protesto, no valor de R$ 9,5 milhões. 
Mais de mil devedores quitaram R$ 3,1 
milhões em dívida antes do protesto. 

 Já em 2012, a recuperação de re-
cursos por meio do protesto superou os 
50%: R$ 17.938.588,37 foram envia-
dos para protesto, R$ 8.408.892,90 
foram efetivamente protestados e R$ 
9.485.714,92 foram pagos, atingindo-
-se um percentual superior a 52% sobre 
o total enviado para protesto.

 De acordo com a Procuradoria, a 
ação de execução fiscal dura em média 
oito anos e custa R$ 4.400, valor estima-
do pelo Ipea. Já a cobrança extrajudicial 
(protesto) é bem mais célere e menos one-
rosa aos cofres públicos. “Esse resultado 
mostra o acerto da decisão do CNJ sob o 
ângulo da administração da justiça, uma 
vez que a eficiência do protesto impacta 

diretamente o número de execuções fis-
cais submetidas ao Judiciário, demons-
trando que existem alternativas viáveis 
para a redução das demandas de massa”, 
comentou o conselheiro Rubens Curado. 

 Depois da decisão do CNJ, o Congres-
so Nacional aprovou a Lei n. 12.767, de 
2012, que altera o art. 1º da Lei n. 9.492, 
de 1997, para estabelecer expressamente 
a legalidade do protesto de certidões da 
dívida ativa. “Sai mais barato para o de-
vedor pagar a dívida no protesto que se 
aventurar em uma ação judicial, que vai, 
quando muito, postergar o pagamento”, 
comentou Marcelo Freitas. 

 O procurador explicou que a decisão do 
CNJ pacificou o entendimento sobre a le-
galidade do protesto da dívida ativa e tam-
bém sobre a obrigação do devedor de as-
sumir o custo do protesto. “A medida deu 
segurança jurídica para o uso do mecanis-
mo de cobrança”, explicou. Posteriormen-
te, “veio a alteração legal que eliminou a 
discussão”. Atualmente, o protesto é usado 
por diversas autarquias e órgãos públicos 
federais e também pelos estados.

Despedidas na 9ª Vara
Despediram-se da 9ª Vara no último 

dia 12/12 a servidora Flávia Marques e 
os estagiários Wanderson Ricardo (ca-
deirante), que assumiu cargo público na 
UFBA, e Luciana Reis, que cola grau este 
mês em Direito.

A despedida contou com a participa-
ção do juiz federal Cristiano Miranda, na 
titularidade da 9ª Vara, além dos servi-
dores e de algumas antigas colegas de 
Turma Recursal da servidora Flávia Már-
ques, que foi nomeada recentemente di-
retora de Secretaria da Subseção Judici-
ária de Guanambi. 

Em seu discurso, emocionada, Flávia 
narrou um pouco de sua trajetória na 
Justiça Federal, lembrando-se quando 
iniciou sua jornada na Subseção Judi-
ciária de Campo Formoso, vindo poste-
riormente para Salvador, onde desempe-
nhou suas funções na Turma Recursal 
até ser lotada na 9ª Vara e agora indo 
para Guanambi. 

Disse que suas escolhas profissionais 
têm lhe proporcionado grandes momen-
tos de alegria onde o destino a tem co-
locado. O juiz federal Cristiano Miranda 
parabenizou Flávia pela nomeação e pela 
coragem de aceitar o desafio de dirigir 
e administrar um corpo de servidores 
em uma Subseção Judiciária. Alertou-
-a sobre a tarefa árdua que enfrentará 
e aconselhou-a a seguir o seu intuito e 
equilíbrio em suas decisões que, no seu 
entender, há de ser o melhor para o ser-
viço público. 

O magistrado também parabenizou 
o estagiário Wanderson Ricardo por sua 
conquista, ressaltando que tantos outros, 
sem a sua limitação orgânica, não conse-
guem adentrar o serviço público, senão 
com muito esforço, dedicação e estudo.

O CNJ poderá discutir a inserção de 
artigos voltados ao combate ao racismo 
em resoluções do órgão que disciplinam 
os concursos de ingresso na magistratura 
e a formação de magistrados. Essa pos-
sibilidade foi admitida pelo juiz auxiliar 
da Presidência do CNJ Douglas Martins, 
durante reunião entre as instituições sig-
natárias do Protocolo de Atuação para a 
Redução de Barreiras de Acesso à Justiça 
para a Juventude Negra em Situação de 
Violência.

O juiz Douglas Martins informou que 
levará a proposta ao conselheiro Guilher-
me Calmon, que coordena a participação 
do CNJ no conjunto de entidades que 
assinaram o protocolo. Ainda segundo o 
juiz, outra proposta a ser levada ao con-
selheiro trata da inclusão da temática do 
combate ao racismo em eventos do CNJ, 
já programados para o próximo ano, so-
bre a área da Infância e a Juventude.

Recebidas de boa-fé, não 
cabe devolver parcelas 
de caráter alimentar

A Turma Nacional de Uniformização 
dos JEFs  reafirmou seu entendimento de 
que não cabe a devolução de parcelas de 
caráter alimentar recebidas de boa-fé. A 
decisão foi dada no pedido de uniformi-
zação apresentado pelo INSS com a in-
tenção de modificar acórdão da 1ª Turma 
Recursal de Santa Catarina. Ao manter 
a sentença de 1º grau, a recursal confir-
mou a proibição de a autarquia efetuar 
qualquer desconto no benefício do autor 
em razão da revisão da Renda Mensal 
Inicial.

Segundo o relator do processo na 
TNU, juiz federal Paulo André Espirito 
Santo, ficou claro no processo que a revi-
são do beneficio recebido pelo segurado 
foi correta, mas, o magistrado conside-
rou descabida a devolução dos valores 
recebidos a maior em momento anterior 
à revisão administrativa. “Restando ca-
racterizada: 1) a boa-fé do segurado; e 
2) o caráter alimentar da benefício, há 
de se rechaçar a possibilidade de o INSS 
reaver os valores dos benefícios previ-
denciários indevidamente concedidos. 
Presentes os dois requisitos cumulativos 
no caso concreto, não se cogita de devo-
lução”, explicou Espírito Santo. 

O relator destacou ainda que a Pri-
meira Turma Especializada do TRF2 já 
julgou no mesmo sentido. “O artigo 115, 
II, da Lei 8.213/91, prevê a possibili-
dade de desconto de pagamento de be-
nefício recebido além do devido e deve 
ser interpretado de forma restritiva, em 
virtude da natureza alimentar do bene-
fício previdenciário, não cabendo des-
conto no benefício a título de restituição 
de valores pagos aos segurados por erro 
administrativo”, transcreveu o juiz.

A TNU manteve integralmente o acór-
dão recorrido, negando o pedido de uni-
formização ao INSS.

CNJ discutirá inclusão
da temática do racismo

em normas e eventos do órgão
O Protocolo de Atuação para a 

Redução de Barreiras de Acesso 
à Justiça para a Juventude Negra 
em Situação de Violência foi assi-
nado em 29/10 por representantes 
de diversos órgãos, como o CNJ, 
o Ministério da Justiça, a PGR, a 
Secretaria-Geral da Presidência da 
República, a Secretaria de Promo-
ção da Igualdade Racial e a OAB.

O protocolo busca elaborar e 
ajustar políticas públicas e adotar 
medidas administrativas para as-

segurar o enfrentamento ao racismo e a 
promoção da igualdade racial da juventu-
de negra brasileira. As instituições envol-
vidas têm como principal desafio mudar 
uma realidade em que jovens negros são 
as maiores vítimas da violência.

Durante a reunião, os participantes 
destacaram a necessidade de haver uma 
mudança de mentalidade dos agentes 
públicos do sistema de Justiça em rela-
ção ao racismo. Foi destacado também 
ser urgente um esforço de conscienti-
zação junto aos agentes dos órgãos de 
segurança, uma vez que muitos jovens 
negros são mortos por policiais, e nem 
sempre esses casos são registrados 
como homicídio.

 “Esses episódios violentos não en-
tram nas estatísticas de homicídio, 
porque o policial registra como auto de 
resistência”, observou o juiz Douglas 
Martins. 


