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1. APRESENTAÇÃO  

 

 

O presente trabalho encontra-se inserido na Linha de Pesquisa 1: Princípios 

Orçamentários e Administração Financeira Governamental e pretende analisar o tema 3 

que versa sobre a contabilização da Dação em Pagamento na quitação de dívida ativa e 

seus reflexos na distribuição de ICMS.  

 

A motivação para a execução deste trabalho vem da recuperação insipiente da 

dívida ativa tributária do Estado percebida nos balanços publicados pelo Estado da 

Bahia nos últimos anos. Para tentar reverter essa situação será analisado o instituto da 

Dação em Pagamento como forma de extinção do crédito tributário e qual a sua margem 

de contribuição para melhorar a arrecadação do Estado. Tal mecanismo está disposto no 

artigo 156, inciso XI, do Código Tributário Nacional (CTN). 

 

Nesse trabalho será abordada a conceituação de dívida ativa, seus aspectos legais 

insculpidos na Constituição Federal do Brasil (CF88) e no Código Tributário Nacional. 

Notar-se-á ainda que o uso desse mecanismo impactuará na repartição de receitas do 

estado para os municípios e no tesouro estadual. 

 

Objetivo Geral desse trabalho é elaborar proposta de contabilização dos recursos 

oriundos do recebimento de dívida ativa tributária, por meio de Dação em Pagamento, 

que possibilite atender aos princípios contábeis e orçamentários, bem como promover 

uma maior transparência na repartição de receitas. 

 

Quanto aos objetivos específicos são os seguintes: 

 

1 – Analisar rotinas de contabilização constantes no sistema de Contabilidade do 

Estado e sua adequação à contabilização da dívida ativa que se pretende propor. Será 

analisada a adequação das rotinas à metodologia proposta e a forma de implementação 

da obrigação constitucional de transferir o percentual relativo aos municípios. 
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2 – Propor alterações no sistema de contabilização do Estado, caso haja 

necessidade, para possibilitar a correta contabilização da dívida ativa. Será desenhado 

um esquema de contabilização detalhando as várias fases do processo. 

 

3 – Elaborar roteiro e rotinas para efetuar os lançamentos no SICOF. Será 

necessário identificar todos os passos e os envolvidos na execução das rotinas, a correta 

distribuição de funções e responsabilidades.  

 

4 – Identificar os atores responsáveis pela implementação das mudanças 

propostas e quais setores estarão envolvidos nas mudanças.  

 

A proposta do trabalho justifica-se, pois, é de conhecimento geral que poucos 

municípios brasileiros possuem capacidade arrecadatória capaz de fazer frente às 

necessidades de sua população. Essa insuficiência de arrecadação de recursos pelos 

próprios municípios pode comprometer serviços essenciais à população como saúde, 

educação, infra-estrutura, etc. 

 

Para tentar diminuir essa deficiência a Constituição Federal, em seu art. 158, 

incisos III e IV, determina que uma parcela de determinados tributos da União e dos 

estados devem ser repartidos entre os municípios. No caso dos estados, 25% do 

montante do ICMS arrecadado, bem como 50% do montante do IPVA arrecadado 

devem ser repassados aos municípios. 

 

Portanto, recursos arrecadados pela recuperação da dívida ativa proveniente de 

créditos relativos ao ICMS também estão sujeitos à regra constitucional que impõe a 

repartição de 25% para o Fundo de Participação dos Municípios – FPM. Essa 

informação deve estar claramente demonstrada na contabilidade, pois, no recebimento 

de bem na quitação de dívida ativa não há entrada de recursos financeiros, devendo o 

Tesouro Estadual arcar com essa despesa.  

 

Para a consecução dos objetivos estipulados o trabalho foi dividido nas seguintes 

etapas: 
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a) Estudo das normas legais (CF/88 e CTN) – Estudou-se o ordenamento jurídico 

que servirá de base legal para a adoção da Dação em Pagamento.  

b) Pesquisa em artigos publicados por estudiosos – Para buscar informações sobre 

o pensamento atual dos doutrinadores a respeito do tema. 

c) Elaboração uma proposta de contabilização esquematizando um esboço das 

rotinas e lançamentos necessários a correta contabilização dos recursos e bens 

envolvidos. 
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2. DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Contexto do problema. 

 

Dívida ativa é o crédito público não extinto por pagamento, e não afetado por 

nenhuma causa de suspensão de exigibilidade, integrado ao cadastro identificado pelo 

mesmo nome mediante ato administrativo próprio denominado de inscrição, podendo 

ser de natureza tributaria ou não tributária. Se o crédito for de natureza tributária 

teremos a Dívida Ativa Tributária, de que trata o art. 201 do Código Tributário 

Nacional. 

  

Assim, os elementos essenciais da dívida ativa são: (a) crédito público; (b) 

ausência de causa extintiva ou suspensiva (da exigibilidade); (c) inscrição e (d) 

integração a um cadastro específico. 

 

A Lei 4.320/64, em seu art. 39, § 2° define esta distinção conforme abaixo: 

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 20.12.1979) 

§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida 

Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou 

natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, 

reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os 

créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais. (Parágrafo incluído 

pelo Decreto Lei nº 1.735, de 20.12.1979) 

Tratando-se da dívida ativa tributária, por ser considerada um crédito tributário, 

está sujeita às formas de extinção previstas no Código Tributário Nacional – CTN, em 

seu artigo 156: 
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Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 

I - o pagamento; 

II - a compensação; 

III - a transação; 

IV - remissão; 

V - a prescrição e a decadência; 

VI - a conversão de depósito em renda; 

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto 

no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º; 

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164; 

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita 

administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória; 

X - a decisão judicial passada em julgado. 

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em 

lei.  (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001) 

O inciso XI acima possibilita a extinção da dívida ativa por meio da Dação em 

Pagamento que consiste na entrega de um determinado bem imóvel em troca da 

quitação da dívida perante o ente público. O referido inciso determina ainda que a dação 

seja autorizada em lei. 

 

A Dívida Ativa Tributária, como o nome diz, deriva de créditos públicos de 

origem tributária. Ocorre que, no âmbito da esfera estadual, esses créditos podem ter 

origem em tributos que, apesar de serem de competência do Estado, por força de 

mandamento constitucional, uma parcela desses créditos pertence aos municípios, 

conforme art. 158, incisos III e IV da Constituição Federal: 
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Art. 158. Pertencem aos Municípios: 

............................................................................................................................................. 

III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a 

propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios; 

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação.” 

 

Desta forma, entende-se que independente da forma de recebimento do crédito a 

parcela devida aos municípios não pode deixar de ser repassada, pois, configuraria 

desrespeito ao artigo 158 da Constituição Federal.  

 

Todavia, não há como separar tal parcela de um bem físico e como na Dação em 

Pagamento não há ingresso financeiro nos cofres do Estado, este terá que lançar mão de 

recursos próprios do tesouro para cumprir tal determinação. Isto demanda uma análise 

apurada sobre a conveniência de usar tal mecanismo legal, pois, impactará o orçamento.  

 

 

2.2 Análise de dados. 

 

O Estado da Bahia, por possuir histórico de recuperação da dívida ativa 

extremamente baixa, poderia utilizar este mecanismo e, desta forma, incrementar sua 

arrecadação. A tabela abaixo discrimina os valores (em mil R$) arrecadados pelo Estado 

a título de dívida ativa nos últimos 10 (dez) anos.  
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ANO ESTOQUE DA DÍVIDA VALOR RECUPERADO % 

2001 3.210.379 13.645 0,43 

2002 3.675.348 70.764 1,93 

2003 4.026.710 44.063 1,09 

2004 4.479.295 20.595 0,46 

2005 5.067.473 36.407 0,72 

2006 5.504.249 92.668 1,68 

2007 6.044.102 27.679 0,46 

2008 6.797.823 23.740 0,35 

2009 7.581.278 27.109 0,36 

2010 7.806.251 145.920 1,87 
FONTE: SICOF/2011 

 

 Na tabela acima nota-se um sensível aumento na arrecadação nos anos de 2002, 

2006 e 2010, oriundos de uma política de isenção fiscal, quando os devedores puderam 

pagar suas dívidas com redução de juros e multas, conforme determinaram as leis 

8.359/2002, 10.328/2006 e 11.908/2010. 

 

Para fins de cálculos do percentual, não foi levada em conta a Provisão para 

Perda da Dívida Ativa (PPDA), ou seja, foi calculado em relação ao total de créditos 

inscritos.  

 

O presente trabalho visa propor uma forma de contabilizar esses fatos bem como 

seus impactos perante o orçamento e a repartição de receitas, conforme determina a 

Constituição Federal. 

 

Conforme visto, a contabilização incorreta do recebimento de dívida ativa por 

meio de Dação em Pagamento de bens pode acarretar um repasse de tributos a menor 

para os municípios. Devido à baixa capacidade arrecadatória da grande maioria dos 

municípios, esses recursos são de grande importância para que esses entes possam 

executar suas atividades e atender a população em áreas como saúde e educação, entre 

outras. 

 

Por outro lado, a falta ou a contabilização incorreta impossibilita aos municípios 

de acompanhar tais transações, prejudicando a transparência dos atos da gestão do 

governo do Estado. 
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Assim sendo, a correta contabilização dos recursos provenientes de quitação de 

dívida ativa não interessa apenas ao Estado, pois, envolve também interesses dos 

municípios e, em última análise, a população que é o público alvo dos recursos 

públicos. 

 

 

2.3 Definição do problema  

 

A problemática da contabilização da Dação em Pagamento para quitação de 

débitos inscritos em dívida ativa se dá por conta da baixa de um direito de natureza 

tributária sem um ingresso de recursos financeiros. Isto ocasiona dificuldades não 

somente na contabilização bem como na obtenção de recursos para fazer frente às 

vinculações as quais a receita gerada está sujeita, seja por força constitucional ou legal. 

 

Há ainda outro complicador que é o reconhecimento da despesa com a aquisição 

do bem envolvido no processo, pois, não há uma efetiva saída de recursos financeiros 

dos cofres públicos. Para tanto, será necessário utilizar uma conta transitória (valores 

pendentes). 

 

Ainda de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 

MCASP – Parte. III, pag. 207( válido para o exercício de 2011), a distribuição de 

receitas não pode ser prejudicada qualquer que seja a forma de recebimento, como 

segue abaixo: 

 
Os recebimentos em bens ou direitos que configurem a quitação de Dívida Ativa, nos 

termos previstos em textos legais, devem refletir-se pela baixa do direito inscrito em Dívida 

Ativa e reconhecimento de receita orçamentária, bem como a incorporação do bem ou direito 

correspondente com reconhecimento de despesa orçamentária, independentemente de sua 

destinação, caso esta transação esteja especificamente consignada no Orçamento-Geral do ente. 

Qualquer que seja a forma de recebimento da Dívida Ativa não poderá acarretar prejuízos na 

distribuição das receitas correspondentes. 
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Outro ponto importante é definir as responsabilidades de cada participante do 

processo em suas respectivas fases. 

Não serão abordadas nesse trabalho as implicações legais evolvidas na operação 

por tratar-se de questões alheias ao tema proposto, ou seja, serão tratados apenas os 

aspectos contábeis. 
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3. MARCO TÉCNICO/TEÓRICO  

 

O instituto da Dação em Pagamento está previsto na Lei nº 10.406/02 – código 

Civil, em seu Título III, Capítulo V, a seguir: 

 
TÍTULO III  

Do Adimplemento e Extinção das Obrigações  

CAPÍTULO V Da Dação em Pagamento  

Art. 356. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida.  

Art. 357. Determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes 

regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda. 

 

A Dação em Pagamento também é tratada no Código Tributário Nacional - 

CTN, em seu art. 156, inciso XI, incluído pela Lei Complementar nº 104, de 

10.01.2001: 

 
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 

............................................................................................................................................. 

        XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas 

em lei.  (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001) 

 

O principal material utilizado constituiu-se do Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor público da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, Parte III - 

Procedimentos Contábeis Específicos, aprovado pela Portaria STN nº 664, de 30 de 

novembro de 2010 e, reeditado pela Portaria STN nº 406, de 20 de junho de 2011, com 

validade para o exercício de 2012. 

Em complementação analisou-se a Constituição Federal do Brasil, o Código 

Tributário Nacional – CTN e a legislação dos demais entes da Federação 

 

A proposta de contabilização também deverá obedecer aos Princípios 

Fundamentais da Contabilidade, entre eles: 
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- Princípio da Competência 

O Princípio da Competência determina que alterações no ativo e no passivo que 

aumentem ou diminuam o patrimônio líquido devem ser registradas no momento em 

que ocorram. 

 

A inscrição em dívida ativa ocasiona um aumento do ativo com reflexos no 

patrimônio líquido, enquanto que a sua baixa consiste em fato permutativo com a baixa 

do ativo em contrapartida ao recebimento.  

 

Tal recebimento pode ser em espécie ou mesmo em bens, que corresponde à 

Dação em Pagamento, objeto deste estudo. 

 

- Princípio da Prudência 

O Princípio da Prudência consiste na adoção de hipótese que resulte menor 

patrimônio líquido. Os créditos relativos à dívida ativa, apesar de gozar de certeza, 

carregam um grau de incerteza quanto ao seu recebimento, por razões diversas. 
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4. PROGNÓSTICO  

 

 

4.1 SITUAÇÃO PRETENDIDA 

 

Pretende-se que o recebimento da Dívida Ativa por meio do instituto da Dação 

em Pagamento possa contribuir para um aumento de sua arrecadação, além de propiciar 

aos contribuintes inadimplentes em situação financeira difícil, uma oportunidade de 

saldar seus débitos para com o Estado. 

Para a contabilização dos recursos obtidos, como não haverá ingresso de 

recursos financeiros, será necessário utilizar-se de contas transitórias (valores 

pendentes) para registrar a receita e regularizar a despesa que se configurará na 

aquisição do bem. 

 

 

4.2 RECOMENDAÇÕES 

 

Por tratar-se de créditos já devidamente reconhecidos e inscritos em dívida ativa, 

o processo deve iniciar-se no órgão responsável pelo controle desses créditos, no caso 

do Estado da Bahia, a Secretaria da Fazenda. O órgão ao receber a petição do 

contribuinte devedor oferecendo determinado bem para fins de quitação da dívida 

perante o fisco encaminha o processo para a Secretaria de Administração que será o 

órgão responsável pela avaliação do bem. 

A Secretaria de Administração da Bahia – SAEB também se encarregará da 

divulgação no âmbito dos demais órgãos para que, aqueles interessados possam 

manifestar seu interesse.  

Uma vez coincidente o bem oferecido com as necessidades de uma unidade, é 

necessário saber se o Estado possui recursos financeiros para arcar com as despesas com 

transferência ao FPM (25% do valor da dívida quitada), bem como o percentual mínimo 

de aplicações vinculadas (educação 20% e saúde – 12%). 

Portanto, a Diretoria do Tesouro – DEPAT deverá pronunciar-se quanto à 

existência de recursos disponíveis para fazer frente às obrigações constitucionais e 

legais. Após a confirmação de que há recursos disponíveis inicia-se o processo de 

aceitação do bem. 
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De acordo com o entendimento predominante hoje, a forma de contabilização 

dependerá da peça orçamentária, ou seja, se há ou não previsão de receita de dívida 

ativa proveniente de quitação por meio da Dação em Pagamento. 

 Desta forma, as propostas elaboradas para a correta contabilização serão as 

seguintes: 

 

I - Quando há previsão no Orçamento Geral do ente 

a) Na Diretoria de Arrecadação, Crédito Tributário e Controle – DARC haverá 

a baixa do crédito com variação passiva independente da execução 

orçamentária.  

 
    29/04/11        SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS        TPSC7440 

  17:18:18         DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP           MPSC7440 

 =============================================================================== 

  CONSULTA LANCAMENTO 

  

  NO. LANCAMENTO:            EVENTO:           DATA:           USUARIO:  

  TIPO DOCUMENTO:            NO. DOCUMENTO:         /    

    ORIGEM : DARC          

    CONTA                VALOR   S    

  --------- -------------- - --------- -------------- - ---------- ------------- 

  Variação passiva       100,00  D 

  Dívida ativa           100,00  C 

  

  

  PF01--PF03---PF04-----------------PF07---PF08----PF09-------------PF12-------- 

  SAIR VOLTAR LIMPAR               VOLTAR PASSAR ACESSAR           AJUDAR 

       TELA   TELA                 PAGINA PAGINA ROTINA            TELA 

 

 

  

b) Na Diretoria do Tesouro haverá o reconhecimento da receita da dívida ativa, 

especificando os percentuais para cada fonte de recursos, em contrapartida 

com valores pendentes (a ser transferido para a unidade recebedora do bem 

para regularizar a despesa). 
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  29/04/11        SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS        TPSC7440 
 17:14:43                    DEPAT - GEFIN - SEORC                     MPSC7440 

=============================================================================== 

 CONSULTA LANCAMENTO 

 

 NO. LANCAMENTO:            EVENTO:           DATA:           USUARIO:  

 TIPO DOCUMENTO:            NO. DOCUMENTO:         / 

     ORIGEM : DEPAT         DESTINO :                   RECEITA ORÇAMENTÁRIA 

   CONTA        VALOR     S   CONTA        VALOR     S   CONTA        VALOR 

 --------- -------------- - --------- -------------- - ---------- ------------- 

 Valores pendentes 100,00  D                           1931150100        47,25 

 Receita           100,00  C                           1931150107        15,00 

                                                       1931150114         3,75 

                                                       1931150130         9,00 

                                                       1931150202        25,00 

 

 

 PF01--PF03---PF04-----------------PF07---PF08----PF09-------------PF12-------- 

 SAIR VOLTAR LIMPAR               VOLTAR PASSAR ACESSAR           AJUDAR 

      TELA   TELA                 PAGINA PAGINA ROTINA            TELA 

 

 

Após o reconhecimento da receita a DEPAT efetuará a transferência dos valores 

pendentes, por meio de evento, à unidade que receberá o bem. 

 

 

 
  29/04/11        SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS        TPSC7440 

  17:22:14         DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP           MPSC7440 

 =============================================================================== 

  CONSULTA LANCAMENTO 

  

  NO. LANCAMENTO:            EVENTO:           DATA:           USUARIO:  

  TIPO DOCUMENTO:            NO. DOCUMENTO:         / 

      ORIGEM : DEPAT         DESTINO : UNIDADE RECEBEDORA       RECEITA 

    CONTA           VALOR  S   CONTA             VALOR   S    CONTA    VALOR 

  --------- -------------- - --------- -------------- - ---------- ------------- 

Interl. unidades    100,00 D  Valores pendentes  100,00  D 

Valores pendentes   100,00 C  Interl. unidades   100,00  C 

  

   

  PF01--PF03---PF04-----------------PF07---PF08----PF09-------------PF12-------- 

  SAIR VOLTAR LIMPAR               VOLTAR PASSAR ACESSAR           AJUDAR 

       TELA   TELA                 PAGINA PAGINA ROTINA            TELA 
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c) A unidade recebedora do bem deverá: 

-  proceder ao empenho do valor do bem utilizando seu orçamento; 

- pré-liquidar em valores pendentes indicando a conta de valores pendentes 

recebida da DEPAT e; 

-  regularizar a despesa incorporando o bem no ativo permanente. 

 

Abaixo seguem os lançamentos propostos: 

 

 

- Na liquidação 

 
29/04/11        SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS        TPSC7440 

  17:22:14         DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP           MPSC7440 

 =============================================================================== 

  CONSULTA LANCAMENTO 

  

  NO. LANCAMENTO:            EVENTO:           DATA:           USUARIO:  

  TIPO DOCUMENTO:            NO. DOCUMENTO:         / 

      ORIGEM : UNIDADE RECEBEDORA    

    CONTA                          VALOR  S      

  --------- -------------- - --------- -------------- - ---------- ------------- 

Despesa                            100,00 D   

Despesa liquidada a pagar          100,00 C   

 

Bens permanentes                   100,00 D 

Mutações patrimoniais da despesa   100,00 C 

   

  PF01--PF03---PF04-----------------PF07---PF08----PF09-------------PF12-------- 

  SAIR VOLTAR LIMPAR               VOLTAR PASSAR ACESSAR           AJUDAR 

       TELA   TELA                 PAGINA PAGINA ROTINA            TELA 
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- Na regularização da despesa 

 

 
 

  29/04/11        SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS        TPSC7440 

  17:22:14         DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP           MPSC7440 

 =============================================================================== 

  CONSULTA LANCAMENTO 

  

  NO. LANCAMENTO:            EVENTO:           DATA:           USUARIO:  

  TIPO DOCUMENTO:            NO. DOCUMENTO:         / 

      ORIGEM : UNIDADE RECEBEDORA   DESTINO :                  RECEITA 

    CONTA                    VALOR  S                

  --------- -------------- - --------- -------------- - ---------- ------------- 

Despesa liquidada a pagar    100,00 D   

Valores pendentes            100,00 C   

  

   

  PF01--PF03---PF04-----------------PF07---PF08----PF09-------------PF12-------- 

  SAIR VOLTAR LIMPAR               VOLTAR PASSAR ACESSAR           AJUDAR 

       TELA   TELA                 PAGINA PAGINA ROTINA            TELA 

 

 

 

 

 

 

d) O Encargos Gerais será responsável pela transferência de 25% do valor do 

bem ao FPM. Como não houve ingresso de recursos financeiros, tal 

transferência deverá ser paga com recursos do Tesouro. Portanto, o valor 

deverá ser empenhado, pré-liquidado, liquidado e pago. 

 

 

Abaixo estão demonstrados os lançamentos de registro da despesa. 
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- Na liquidação do empenho 

 

 

 
  29/04/11        SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS        TPSC7440 

  17:22:14         DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP           MPSC7440 

 =============================================================================== 

  CONSULTA LANCAMENTO 

  

  NO. LANCAMENTO:            EVENTO:           DATA:           USUARIO:  

  TIPO DOCUMENTO:            NO. DOCUMENTO:         / 

      ORIGEM : ENCARGOS GERAIS         DESTINO :                  RECEITA 

    CONTA           VALOR  S    

  --------- -------------- - --------- -------------- - ---------- ------------- 

Outras despesas correntes    25,00 D   

Despesa liquidada a pagar    25,00 C   

  

   

  PF01--PF03---PF04-----------------PF07---PF08----PF09-------------PF12-------- 

  SAIR VOLTAR LIMPAR               VOLTAR PASSAR ACESSAR           AJUDAR 

       TELA   TELA                 PAGINA PAGINA ROTINA            TELA 
 

 

 

- No pagamento 

 

 
  29/04/11        SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS        TPSC7440 

  17:22:14         DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP           MPSC7440 

 =============================================================================== 

  CONSULTA LANCAMENTO 

  

  NO. LANCAMENTO:            EVENTO:           DATA:           USUARIO:  

  TIPO DOCUMENTO:            NO. DOCUMENTO:         / 

      ORIGEM : ENCARGOS GERAIS         DESTINO :             RECEITA 

    CONTA                    VALOR  S    

  --------- -------------- - --------- -------------- - ---------- ------------- 

Despesa liquidada a pagar    25,00 D 

Banco                        25,00 C   

  

   

  PF01--PF03---PF04-----------------PF07---PF08----PF09-------------PF12-------- 

  SAIR VOLTAR LIMPAR               VOLTAR PASSAR ACESSAR           AJUDAR 

       TELA   TELA                 PAGINA PAGINA ROTINA            TELA 
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II – Quando não há previsão no Orçamento Geral do ente 

a) Na DARC haverá baixa dos créditos inscritos em contrapartida a conta de 

variação passiva independente da execução orçamentária. 

 
  29/04/11        SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS        TPSC7440 

  17:18:18         DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP           MPSC7440 

 =============================================================================== 

  CONSULTA LANCAMENTO 

  

  NO. LANCAMENTO:            EVENTO:           DATA:           USUARIO:  

  TIPO DOCUMENTO:            NO. DOCUMENTO:         /  

    ORIGEM : DARC        DESTINO :                     RECEITA 

    CONTA                VALOR   S   CONTA  VALOR  S   CONTA   VALOR 

  --------- -------------- - --------- -------------- - ---------- ------------- 

  Variação passiva      100,00  D 

  Créditos inscritos    100,00  C 

 

 

   

  PF01--PF03---PF04-----------------PF07---PF08----PF09-------------PF12-------- 

  SAIR VOLTAR LIMPAR               VOLTAR PASSAR ACESSAR           AJUDAR 

       TELA   TELA                 PAGINA PAGINA ROTINA            TELA 
 

 

b) Após a baixa dos créditos inscritos efetuada pela DARC, a SAEB incorpora 

o bem em contrapartida a conta de variação ativa independente da execução 

orçamentária.  
  29/04/11        SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS        TPSC7440 

  17:18:18         DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP           MPSC7440 

 =============================================================================== 

  CONSULTA LANCAMENTO 

  

  NO. LANCAMENTO:            EVENTO:           DATA:           USUARIO:  

  TIPO DOCUMENTO:            NO. DOCUMENTO:         /  

    ORIGEM : SAEB        DESTINO :                     RECEITA 

    CONTA                VALOR   S   CONTA  VALOR  S   CONTA   VALOR 

  --------- -------------- - --------- -------------- - ---------- ------------- 

  Bens permanentes         100,00  D 

  Variação ativa           100,00  C 

 

 

   

  PF01--PF03---PF04-----------------PF07---PF08----PF09-------------PF12-------- 

  SAIR VOLTAR LIMPAR               VOLTAR PASSAR ACESSAR           AJUDAR 

       TELA   TELA                 PAGINA PAGINA ROTINA            TELA 
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c) A SAEB, após realizar a incorporação do bem, transfere para a unidade 

beneficiária. 

 

 
  29/04/11        SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS        TPSC7440 

  17:22:14         DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP           MPSC7440 

 =============================================================================== 

  CONSULTA LANCAMENTO 

  

  NO. LANCAMENTO:            EVENTO:           DATA:           USUARIO:  

  TIPO DOCUMENTO:            NO. DOCUMENTO:         / 

      ORIGEM : SAEB      DESTINO : UNIDADE RECEBEDORA     RECEITA 

    CONTA        VALOR     S   CONTA        VALOR   S     CONTA        VALOR 

  --------- -------------- - --------- -------------- - ---------- ------------- 

Interl. unidades   100,00    D   Bens permanentes      100,00  D 

Bens permanentes   100,00    C   Interl. unidades      100,00  C 

   

  PF01--PF03---PF04-----------------PF07---PF08----PF09-------------PF12-------- 

  SAIR VOLTAR LIMPAR               VOLTAR PASSAR ACESSAR           AJUDAR 

       TELA   TELA                 PAGINA PAGINA ROTINA            TELA 

 

 

 

d) O Encargos Gerais será responsável pela transferência de 25% do valor do 

bem ao FPM. Como não houve ingresso de recursos financeiros, tal 

transferência deverá ser paga com recursos do Tesouro. Portanto, o valor 

deverá ser empenhado, pré-liquidado, liquidado e pago. 

 

 

Abaixo estão demonstrados os lançamentos de registro da despesa. 
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- Na liquidação do empenho 

 

 

 
  29/04/11        SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS        TPSC7440 

  17:22:14         DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP           MPSC7440 

 =============================================================================== 

  CONSULTA LANCAMENTO 

  

  NO. LANCAMENTO:            EVENTO:           DATA:           USUARIO:  

  TIPO DOCUMENTO:            NO. DOCUMENTO:         / 

      ORIGEM : ENCARGOS GERAIS         DESTINO :                  RECEITA 

    CONTA           VALOR  S    

  --------- -------------- - --------- -------------- - ---------- ------------- 

Outras despesas correntes    25,00 D   

Despesa liquidada a pagar    25,00 C   

  

   

  PF01--PF03---PF04-----------------PF07---PF08----PF09-------------PF12-------- 

  SAIR VOLTAR LIMPAR               VOLTAR PASSAR ACESSAR           AJUDAR 

       TELA   TELA                 PAGINA PAGINA ROTINA            TELA 
 

 

 

- No pagamento 

 

 
  29/04/11        SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS        TPSC7440 

  17:22:14         DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP           MPSC7440 

 =============================================================================== 

  CONSULTA LANCAMENTO 

  

  NO. LANCAMENTO:            EVENTO:           DATA:           USUARIO:  

  TIPO DOCUMENTO:            NO. DOCUMENTO:         / 

      ORIGEM : ENCARGOS GERAIS         DESTINO :             RECEITA 

    CONTA                    VALOR  S    

  --------- -------------- - --------- -------------- - ---------- ------------- 

Despesa liquidada a pagar    25,00 D 

Banco                        25,00 C   

  

   

  PF01--PF03---PF04-----------------PF07---PF08----PF09-------------PF12-------- 

  SAIR VOLTAR LIMPAR               VOLTAR PASSAR ACESSAR           AJUDAR 

       TELA   TELA                 PAGINA PAGINA ROTINA            TELA 
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4.3 ENVOLVIDOS/RESPONSABILIDADES 

 

Como demonstrado acima, os principais atores envolvidos no processo são: 

a) DICOP – Encarregada de coordenar o processo de implantação da 

sistemática sugerida. 

b) DARC – Responsável pelo controle da inscrição e respectiva baixa da dívida 

ativa tributária. 

 

c) SAEB – Encarregada da avaliação do bem ofertado, com base em registro de 

preços, bem como responsável pela divulgação do bem no âmbito das 

possíveis unidades destino. 

d) DEPAT – Responsável pelo registro da receita orçamentária, conforme o 

processo assim ensejar. 

e) ENCARGOS GERAIS – Encarrega-se de efetuar a transferência do 

percentual relativo ao FPM, proveniente da operação, conforme mandamento 

constitucional. 

f) UNIDADE RECEBEDORA – É a beneficiária final do bem devendo efetuar 

o respectivo empenho para fins de regularização da despesa orçamentária ou 

sua ativação independente da execução orçamentária. 

g) MUNICÍPIOS – É detentor de 25% do valor da operação. 

 

 

 

4.4 LIMITAÇÕES 

 

Há de ressaltar-se que a sistemática proposta deve ser utilizada somente em 

casos especiais, priorizando-se o recebimento da dívida ativa em espécie pelas 

dificuldades financeiras já apresentadas nesse trabalho. Também poderão surgir 

dificuldades de ordem prática como, por exemplo, a inexistência de unidade interessada 

no bem. 
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5. CRONOGRAMA E RECURSOS 

 

 

A adoção de Dação em Pagamento como instrumento de recuperação de créditos 

inscritos em dívida ativa depende de lei específica, conforme CTN, art. 156, inciso XI. 

É sabido que toda lei para viger necessita ser aprovada pelo Legislativo e sancionada 

pelo Executivo, o que demandará tempo, porém, o enfoque desse trabalho é a 

contabilização, motivo pelo qual não será levado em conta esse tempo. 

Uma vez aprovada a lei, para a implantação da metodologia a ser adotada para a 

contabilização, não serão necessárias mudanças estruturais no sistema de contabilidade 

do Estado, pois, serão utilizadas as rotinas e eventos já existentes. Somente será 

necessária a criação de alguns eventos específicos, o que não demandará custos nem 

tempo. 

Entretanto, será necessária a elaboração de uma rotina estabelecendo os passos 

de todos os envolvidos bem como a sequência a ser seguida. 

Para tanto, serão necessárias 02(duas) reuniões semanais com os envolvidos em 

cada fase onde serão apresentadas as suas responsabilidades. Entende-se que será 

necessária uma reunião isolada com cada órgão/setor envolvido para explicar o papel de 

cada um e, concomitantemente, obter informações sobre suas prováveis dificuldades a 

serem enfrentadas e outra para discutir prováveis soluções para os obstáculos levantados 

na reunião inicial. Como são quatro os atores principais, estima-se a necessidade de 

08(oito) semanas para essa fase da implantação. Obviamente, não será possível, nem 

mesmo necessário, reunir-se com as unidades recebedoras do bem nessa fase. 

Após a fase inicial, deverá haver pelo menos 04(quatro) reuniões com todos os 

envolvidos, onde serão debatidas, conjuntamente, as dificuldades apresentadas de forma 

individual e as possíveis soluções. Desses encontros deverá surgir um roteiro com 

detalhamento das atribuições de cada envolvido nas diversas fases. Essa fase da 

implantação deverá demandar quatro semanas. 

Na fase seguinte deverão ser criados os eventos e rotinas necessários que já não 

estejam operando no Sicof e realização de testes. Isso demandará 02(duas) semanas. 

Após a fase de testes será necessário um período de homologação que deverá 

demandar mais 02(duas) semanas. 
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Como visto acima, estima-se um período de 16(dezesseis) semanas para a 

implantação da sistemática proposta. 

 

Segue abaixo um quadro resumo do cronograma: 

 

Fase 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 

Reuniões individuais com os atores     

Reuniões conjuntas com todos os atores     

Elaboração de eventos e rotinas/Testes      

Homologação      

 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÃOES FINAIS  

 

 

O presente trabalho sugere uma alternativa de contabilização da recuperação de 

créditos inscritos em dívida ativa de credores impossibilitados de quitá-las com recursos 

financeiros. 

Como visto, a recuperação de dívida ativa pelo Estado é menos de 1% do 

montante inscrito. Com a adoção do procedimento de Dação em Pagamento para 

quitação de dívida ativa estima-se que esse valor poderia chegar a um patamar mínimo 

aceitável de 10% ao ano. 

Também há de se considerar o benefício social, pois, possibilitará a 

regularização de contribuintes em situação financeira difícil, mas que disponham de 

bens que possam ser ofertados em troca da quitação da dívida. 

 Ressalte-se que todo o procedimento aqui proposto depende de uma Lei 

específica autorizando o Estado da Bahia a sua adoção. Também será necessário um 

perfeito entrosamento entre os órgãos envolvidos. 
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