
DIAGNÓSTICO DA ATUAÇÃO DOS 
CONSELHOS PROFISSIONAIS NA 
COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA



Motivação da Pesquisa
Observou-se em estudo no CNJ que os Conselhos Profissionais respondiam 

por aproximadamente 28% das execuções fiscais iniciadas entre 2017 e 2019.

 Em 2018 tramitavam 31 milhões de Execuções Fiscais no Poder Judiciário: 
39% dos processos.

 Congestionamento de 90% - a maior, por tipo de competência.



Metodologia
 Solicitação por Ofício a 579 Conselhos Profissionais 

• 550 Conselhos Regionais 
• 29 Conselhos Federais.

 Período: 20 de maio a 12 de julho de 2019

 Respondentes: 328 Conselhos (56,6%) 
 13,7 milhões de profissionais inscritos e 8,7 milhões de profissionais ativos
Objetivo: identificar os métodos de cobrança utilizados na recuperação da dívida. 



Percentual de participantes 
segundo a Unidade da 

Federação

 Maior adesão à pesquisa no 
Centro-Sul do Brasil e menor nos 

estados do Norte e Nordeste. 



Percentual de participantes 
segundo a área de atuação



Métodos de cobrança administrativa das anuidades

 Grande parte (80,2%) 
não estipula valor mínimo 
para início da cobrança;

 Maioria utiliza gradação, 
negocia o crédito e 

possui norma 
regulamentadora.



Métodos de cobrança administrativa mais usados

 Apenas 18,3% dos conselhos
profissionais utilizam o protesto 

como meio de cobrança 
administrativa, com inclusão do 

profissional em cadastros de 
bloqueio de crédito.



Realização de análise da viabilidade da recuperação do crédito 
antes da propositura da execução fiscal

 Um total de 83 conselhos 
(25,3%) declaração não 

realizar análise de viabilidade 
prévia ao início da ação no 

judiciário.



Cobranças Administrativas em 
curso

 Total de 2,9 milhões de cobranças 
administrativas em curso. 

 Quase a metade (48%) nos conselhos 
de Enfermagem.

 Odontologia e Contabilidade 
abrangem 8% das cobranças 
administrativas atuais.  



Valores recuperados nas vias 
administrativa x judicial 

Ano 2018

 Recuperação Administrativa: R$1,2 bilhão
 Recuperação Judicial: R$ 182 mil (13%)
 Fisioterapia e T.O. foi o único com 

recuperação judicial maior que 
administrativa.  



Considerações Finais
 Financeiramente, para os Conselhos, não compensa a recuperação pelas vias judiciais –

representa 13% da recuperação total (jud.+adm.).

 Existem potenciais 3 milhões de processos já em cobrança administrativa – evitar o 
ingresso no judiciário. Enfermagem, odontologia e contabilidade somam 64%.

 Enfermagem é o conselho com maior número de inscritos. Cinco conselhos agregam 53% 
dos profissionais: enfermagem; contabilidade; representantes comerciais; corretores de 
imóveis; educação física.  

 Cinco conselhos detém 63% da execução fiscal.



CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

SECRETARIA ESPECIAL DE PROGRAMAS, PESQUISAS E GESTÃO 
ESTATÉGICA

DEPARTAMENTO DE PESQUISAS JUDICIÁRIAS
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