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RESUMO 

A Dívida Ativa Tributária é tema de fundamental importância na gestão tributária dos entes 
públicos. O trabalho fundamenta-se em literatura que expõe os pensamentos de diversos 
autores sobre os aspectos legais do tema e considerações sobre a Dívida Ativa Tributária do 
Estado da Bahia (evolução histórica e críticas).      
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Com o passar dos anos, a dívida ativa tributária do Estado da Bahia cresceu de forma 
expressiva, conforme informações obtidas junto aos sistemas da SEFAZ, e a conversão desse 
crédito para os cofres públicos não tem sido proporcional a esse crescimento. Sabe-se que há 
uma sucessão de erros em todas as etapas, começando pela acumulação de exercícios na 
fiscalização da Sefaz, o que leva a um montante alto a ser pago, passando pela constituição de 
um crédito tributário sem observação de direitos fundamentais, até a chegada num judiciário 
deficiente e ineficiente, onde não se sabe qual processo está julgado, em penhora, arquivado 
ou em recurso. A tudo isso, alia-se, ainda a lentidão e a falta de aparelhamento da cobrança 
judicial, a ponto de: 

 - influenciar negativamente o orçamento anual do Estado, como pode ser observado ao se 
comparar o elevado percentual da dívida ativa na composição da receita do Orçamento 
Anual do Estado, mesmo sabendo-se que a perspectiva de conversão é pequena e não 
suficiente para cobrir as despesas fixadas no mesmo; 

 - causar dificuldades no processo de cobrança, impedindo a redução da dívida total; 

 - dificultar a conversão de valores da dívida ativa em recursos para o Estado, por possuir 
baixa liquidez. 

A necessidade de aumentarmos nossos conhecimentos sobre o instituto da Dívida Ativa 
Tributária disciplinado no Direito Tributário pátrio, considerando a falta de critérios na 
cobrança de créditos tributários, o não planejamento da fiscalização, a impunidade, a baixa 
qualidade dos processos (autos de infração), a morosidade do processo de cobrança judicial, 
entre outros fatores, motivou-nos a estudar tal tema, no qual iremos discorrer sobre os 
aspectos legais da dívida ativa com base no pensamento dos autores atuais e estudiosos do 
tema. Para tanto, iremos nos deter na dívida ativa tributária do Estado da Bahia, para a qual 
analisaremos o histórico, as possíveis causas de crescimento, e iremos sugestionar formas de 
reduzir o seu valor atual e evitar ou minimizar o seu crescimento. 

Para a elaboração dos aspectos legais da dívida ativa, foram objetos de pesquisa as Leis no 
4320/64 (Lei do Orçamento), Lei no 6830/80 (Lei de Execução Fiscal), Lei no 5172/66 
(Código Tributário Nacional), obras de renomados escritores do Direito Tributário Brasileiro 
e artigos publicados na WEB de estudiosos do Direito Tributário. 

Com relação à Dívida Ativa Tributária do Estado da Bahia, a pesquisa foi baseada em 
informações sobre dívida ativa produzidas pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia e 
em entrevistas com os gestores da dívida ativa (o atual e o anterior), com membros da 
Procuradoria Fiscal que lidam diretamente com a cobrança judicial, com juízes de direito que 
atuam na Vara da Fazenda Pública e com funcionários da SEFAZ que lidam com a 
constituição e controle do crédito tributário. 

 

ASPECTOS LEGAIS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 

Crédito tributário 

Este trabalho tratará da Dívida Ativa Tributária da Fazenda Pública. Mas, para iniciá-la, 
torna-se necessário reportar-se a assuntos que são de extrema relevância para a compreensão 
desse tema, pois não é possível falar em Dívida Ativa sem explicar antes o que seja crédito 
tributário e lançamento. 
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Assim sendo, passa-se a definição de Crédito Tributário. 

Definição: Segundo Machado (2002), o Crédito Tributário é o vínculo jurídico, de natureza 
obrigacional, por força do qual o Estado (sujeito ativo) pode exigir do particular, o 
contribuinte ou responsável (sujeito passivo), o pagamento do tributo ou da penalidade 
pecuniária (objeto da relação obrigacional). 

Constituição do crédito tributário 

A constituição do Crédito Tributário decorre, sem dúvida, da obrigação principal, vez que é 
de natureza idêntica. 

Assim, para Paulo de Barros Carvalho nasce o Crédito Tributário no exato instante em que 
irrompe o laço obrigacional, isto é, ao acontecer, no mundo físico exterior, aquele fato 
hipoteticamente descrito no suposto normativo. Instaurada a obrigação, dentro dela estará, 
inexoravelmente, o crédito, numa relação de absoluta inerência. 

Em suma, o crédito tributário se constitui juntamente com a obrigação e esta nasce com a 
ocorrência do fato jurídico tributário. 

Lançamento 

É o lançamento que torna o crédito tributário em condições de ser exigido pelo credor. 

O art. 142 do Código Tributário Nacional define o lançamento como procedimento 
administrativo com os seguintes objetivos: I - Verificar a ocorrência do fato gerador da 
obrigação correspondente; II – Determinação da matéria tributável; III – O cálculo do 
montante do tributo devido; IV – Identificação do sujeito passivo; e V – Aplicação da 
penalidade, se cabível no caso. 

Na doutrina, ensina o mestre Aliomar Baleeiro, o lançamento tem sido definido como o ato, 
ou série de atos, de competência vinculada, praticada por agente competente do Fisco para 
verificação do fato gerador em relação a determinado contribuinte, apurando quantitativa e 
qualitativamente o valor da matéria tributável, segundo base de cálculo, e, em conseqüência, 
liquidando o quantum do tributo a ser cobrado. 

 

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA 

Definição 

A compreensão do conceito de dívida ativa exige que se reporte a alguns dispositivos legais 
que tratam da matéria. 

A Dívida Ativa, segundo o artigo 2o da Lei 6830/80, é aquela conceituada no artigo 39 da  Lei 
4320 de 17 de março de 1964, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei 1735 de 20 de 
dezembro de 1979. 

O § 2o do artigo 39 conceitua a dívida ativa tributária como sendo o crédito da Fazenda 
Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos 
adicionais e multas, e dívida ativa não tributária, os demais créditos da Fazenda Pública. 
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Também constitui dívida ativa da Fazenda Pública qualquer valor (entenda-se qualquer 
crédito) que, por determinação da lei, deva ser cobrado por uma das entidades enumeradas no 
artigo 1o da lei 6830/80 (União, Estados, Distrito Federal e suas autarquias). 

Uma contribuição qualquer, para os efeitos da lei, passará a constituir-se em dívida ativa, se 
assim ela dispuser, como por exemplo, o Fundo de Garantia. 

O conceito de Dívida Ativa Tributária está explicitado no art. 201 do Código Tributário 
Nacional: 

Art. 201. “Constitui Dívida Ativa Tributária a proveniente de crédito dessa natureza, 
regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo 
fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular”. 

Segundo Lazarin (1996), o conceito trazido pelo art. 201 do CTN não é rigoroso, embora 
sirva para fins didáticos, pois há dívidas ativas que não decorrem de créditos tributários. Isto é 
percebido pela definição explicitada na lei nº 4320/64, a qual estabeleceu de forma clara quais 
os créditos que podem se tornar dívida ativa, dentre os quais os créditos não tributários. 

“Dívida Ativa é, pois, o crédito da Fazenda Pública regularmente inscrito no órgão e por 
autoridade competente, após esgotado o prazo final para pagamento fixado pela lei ou por 
decisão final, em processo administrativo regular”.  Este foi o conceito traçado pelo 
professor Leon Frejda Szklarowsky. É um conceito muito semelhante ao trazido pelo CTN, 
diferenciando-se pelo fato de que o catedrático não restringiu o conceito, apenas colocou 
como dívida ativa o crédito da Fazenda Pública, ficando subentendido qualquer crédito 
inscrito em órgão competente e por autoridade com capacidade para tal ato, esgotado o prazo 
final para o cumprimento da obrigação fixado por lei ou por decisão final. Os elementos 
conceituais supracitados serão posteriormente estudados por se tratar de grande importância 
para a compreensão da matéria. 

Os doutrinadores, ao tratar de Dívida Ativa, no momento de conceituá-la, utilizam-se, 
mormente, das definições das leis nº 4320/64 e lei nº 5172/66 (Código Tributário Nacional). 

Hely Lopes Meirelles aparece no mundo jurídico com uma visão bastante revolucionária e 
ímpar no que se refere à Dívida Ativa. O mestre expôs irreverentemente que a expressão 
dívida ativa é imprópria e contraditória porque toda dívida é obrigação e, como tal, passiva. 
Sendo assim, a expressão correta deveria ser “crédito fiscal”. 

Classificação da dívida ativa 

A primeira classificação da Dívida Ativa é obtida na Lei 4320/64, no seu art. 39, §2o, assim 
classificando-a: 

a) “Dívida Ativa Tributária, que é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente 
de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas”; 

b) “Dívida Ativa não Tributária, que são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os 
provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de 
qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de 
ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, 
indenizações, reposições, restituições, alcance dos responsáveis definitivamente julgados, bem 
assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de 
hipoteca, fiança, aval, ou de garantias de contratos em geral ou outras obrigações legais”. 
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Inscrição da dívida ativa 

Conceito de inscrição 

Segundo Baleeiro (1999), “é o ato através do qual se registram, em livros ou fichários do 
órgão administrativo competente, os créditos fiscais exigíveis pelo transcurso do prazo para 
pagamento, depois de apurada a sua liquidez e certeza”. 

Dentre as inovações introduzidas pela Lei 6830/80, cabe assinalar que o diploma permite a 
inscrição dos créditos tributários e não tributários, incluindo, portanto, ingressos públicos, 
como a tarifa, os preços relativos a permissões ou concessões de uso, os contratos onerosos, 
conforme sublima Baleeiro (1999): “pelo art. 201 do CTN, o crédito tributário, se não for 
pago administrativamente às repartições arrecadadoras, dentro do prazo legal ou resultante 
de fixação na decisão do processo do qual ele provenha, converte-se em Dívida Ativa da 
Fazenda pelo procedimento da inscrição nos livros da repartição competente para isso”. 

Não resta dúvida de que a inscrição é o ato que faz gerar a dívida. 

Sasha Calmon Navarro Coelho (1999) avaliza a tese que é defendida pela grande maioria dos 
doutrinadores sobre a importância da inscrição que é ato de controle administrativo da 
legalidade que não se confunde de modo algum com o lançamento, pois como já vimos o 
lançamento é procedimento de constituição do crédito e confere ao administrado a garantia 
plena; e reiterou seu assentamento de que este ato deve ser realizado por advogado público, 
no órgão jurídico da Fazenda.  

Efeitos da inscrição 

De forma simples e prática podemos dizer que os efeitos da inscrição são: 

a) transforma o crédito tributário em dívida ativa tributária (contábil); 

b) gera presunção de liquidez e certeza do crédito, Lei 6830/80, art.3o (material); 

c) permite a cobrança da dívida ativa tributária sob as normas da Lei de Execução Fiscal, lei 
6830/80 (processual). 

Requisitos formais do termo de inscrição 

Após o exame pelo órgão competente, verificada a inexistência de irregularidade na 
constituição do crédito de que se tratar, segue-se à inscrição em dívida ativa, mediante a 
lavratura do respectivo termo de inscrição. 

Os requisitos formais de validade constam enumerados nos incisos do artigo 202 do CTN. 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, 
indicará obrigatoriamente: 

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o 
domicílio ou a residência de um e de outros; 

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; 

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que 
seja fundado; 
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IV - a data em que foi inscrita; 

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. 

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e 
da folha da inscrição. 

A Lei 6830/80 (LEF), no seu artigo 2o, reproduziu com pequenas modificações, mas não 
essenciais, os mesmos pressupostos estabelecidos pelo CTN a seguir enumerados: 

Art. 2o (omissis)... 

§ 5o O termo de inscrição da dívida ativa deverá conter: 

I – O nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou 
residência de um e de outros; 

II – o valor originário da dívida ativa, bem como termo inicial e a forma de calcular os juros 
de mora e demais encargos previstos em lei ou contratos; 

III – a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; 

IV – a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita a atualização monetária, bem como o 
respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; 

V – a data e o número da inscrição, no registro da dívida ativa; e 

VI – o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o 
valor da dívida. 

A enumeração citada acima é taxativa (numerus clausus), não podendo ser introduzidos 
outros requisitos além dos enumerados. 

Essa enumeração, quando confrontada com a do art. 202 do CTN, inova fazendo menção ao 
valor originário da dívida ativa (inciso II) e à indicação de estar a dívida sujeita à atualização 
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo (inciso 
IV). 

Presunção de liquidez e certeza 

A certeza e liquidez, bem como a exigibilidade, são requisitos indispensáveis à execução de 
qualquer crédito, nos termos do artigo 586 do Código de Processo Civil. 

Os conceitos de liquidez e certeza são inconfundíveis, embora conexos. Para realçar os traços 
distintivos desses conceitos, Seabra Fagundes ministra o seguinte ensino: 

“A certeza se refere ao título probatório e a liquidez à quantia cobrada. A dívida será certa, se 
puder ser provada por meio de título, com os requisitos legais, de modo a infundir certeza 
sobre sua existência. A certeza, portanto, se prende à origem da obrigação. Liquidez quer 
dizer valor fixo e determinado. A dívida será líquida se a quantia for definida. Por isso é que 
se pode dizer que a existência certa da dívida é a primeira condição para a sua liquidez. A 
dívida poderá ser certa sem ser líquida, mas a dívida que for líquida será necessariamente 
certa”. 
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Prazo prescricional 

Por força do disposto no artigo 174 do CTN, que diz: “A ação para cobrança de crédito 
tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”, 
concluímos que o prazo prescricional inicia sua contagem a partir da constituição definitiva 
do crédito. 

Conforme o art. 2o, § 3o da Lei 6830/80: 

“A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo 
órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para 
todos os efeitos de direito, por 180 dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta 
ocorrer antes de findo aquele prazo”. 

A prescrição, de acordo com o art. 174 do CTN, acontecerá em cinco anos após a constituição 
definitiva do crédito tributário. Pelo dispositivo, a inscrição suspenderá o curso do prazo 
prescricional por no máximo 180 dias. 

É de suma importância ressaltar que a prescrição da ação não se conta da inscrição, mas do 
momento em que o crédito se tornou definitivo. 

Em resumo, o ato administrativo de inscrição suspende a contagem desse prazo, dilatando, 
assim, o prazo prescricional por mais 180 dias. 

Cobrança da dívida ativa 

Segundo Bernardo Ribeiro de Moraes, “Cobrar é ato pelo qual o credor procura obter a 
satisfação de seu crédito, com solução da dívida”. 

Cobrança amigável 

A cobrança amigável é feita por intermédio dos setores competentes da administração fiscal 
que, para esse fim, deverá notificar o devedor a propósito do seu débito. 

Segundo Bernardo Ribeiro de Moraes, para a efetivação de cobrança dessa natureza, o Fisco 
deverá se valer dos instrumentos a seguir enumerados: 

a) Envio de notificação de lançamento ao devedor, com indicação do prazo que antecederá a 
remessa da dívida à cobrança judicial; 

b) Envio de aviso ao devedor; 

c) Notificação ao devedor por carta ou telegrama, com aviso de recepção (AR); 

d) Publicação de edital, mencionando a qualificação do devedor, inclusive com resumo do 
lançamento e o total da dívida; 

e) Chamada do devedor através da imprensa (jornal, rádio e televisão). 

Cobrança judicial 

A cobrança judicial somente deverá ser tentada quando esgotado o prazo para o pagamento 
amigável, ou seja, quando forem adotadas, sem êxito, todas as providências administrativas 
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visando o recebimento da dívida ativa. Ainda assim, deverá o devedor ser cientificado dessa 
iniciativa, a fim de que lhe seja oferecida uma última oportunidade para a efetivação do 
respectivo pagamento. 

O processo de cobrança deverá obedecer às normas do Código de Processo Civil, ressalvando, 
entretanto, o que hoje vem disciplinado por lei ordinária (Lei 6830/80). 

A petição inicial será instruída com certidão de dívida ativa e o executado será citado para, no 
prazo de cinco dias, pagar a dívida acrescida dos respectivos encargos ou garantir a execução. 

Não se verificando o pagamento, nem a garantia de execução dentro dos prazos previstos pela 
legislação vigente, a execução deverá cair em qualquer bem penhorável do executado. A lei 
assegura ao executado oferecer embargos no prazo de 30 dias, contados a partir do depósito, 
da juntada da prova da fiança bancária ou da intimação de penhora. 

Uma vez recebidos os embargos, o Juiz providenciará a intimação da Fazenda, para que esta 
possa impugná-los no prazo de 30 dias, designando, de logo, audiência de instrução e 
julgamento. Na impossibilidade de oferecimento dos embargos, a Fazenda Pública deverá se 
manifestar sobre a garantia da execução. 

Não sendo embargada a execução ou sendo rejeitados os embargos, no caso de a garantia ser 
prestada por terceiro, será este intimado, sob pena de contra ele prosseguir a execução nos 
próximos autos, para, no prazo de 15 dias, remir o bem, se a garantia for real, ou pagar o valor 
da dívida acrescido de juros, multa e outros encargos, pelos quais se obriga, se a garantia for 
fidejussória.  

Dívida Ativa Tributária do Estado da Bahia 

Evolução histórica 

A seguir, apresentamos dados da dívida ativa tributária do Estado da Bahia dos últimos anos: 
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Causas do crescimento 

Grande parte da dívida ativa é baseada em questões de alta complexidade que o contribuinte 
insiste em defender judicialmente, exercendo o seu direito de acesso ao Poder Judiciário e de 
ampla defesa. No entanto, o fisco não pode deixar de autuar, em face do prazo decadencial. 
Assim, adotada uma interpretação jurídica pelo Fisco, o crédito vai para a dívida ativa, 
acumulando seu montante, podendo vir a ser fulminado por uma decisão judicial definitiva 
pelo Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, esse processo 
pode levar anos.  

Muitos devedores, não possuidores de bens, sejam por não possuí-los ou por tê-los 
transferidos antes dos fatos geradores, agem de má fé, deixando de pagar os impostos porque 
sabem que não terão os seus bens penhorados. Assim, diversas empresas quebram e seus 
sócios nada possuem. Como no Brasil não existe prisão por dívida, a Procuradoria não tem 
qualquer meio para recuperar um crédito, pois a empresa e seus sócios não possuem bens. 
Essa situação se repete em milhares de execuções fiscais. 

A falta de conhecimento técnico de muitas pessoas que constituem empresas, aliada à 
legislação complexa e em constante alteração, eleva o risco de falência das empresas, 
deixando, como resíduo, débitos por falta de condições de pagá-los. 

A precária estrutura tanto da Procuradoria como do Poder Judiciário, onde são necessários 
investimentos nos locais de trabalho e na qualificação de seus funcionários, pois tais fatores 
influenciam, de certa forma, tanto no andamento dos processos como na qualidade do 
trabalho, principalmente nas penhoras, pois muitas vezes não possuem liquidez, acaba 
gerando uma grande ilusão de que existe um processo para recuperação de um crédito. 

DDéébbiittooss  IInnssccrriittooss  eemm  DDíívviiddaa  AAttiivvaa  22000000//22000011//22000022  
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Possibilidade de privatização ou terceirização da cobrança da dívida ativa 

A cobrança da dívida ativa, que pode ser realizada de forma amigável ou judicial, esbarra em 
alguns problemas que dificultam o recebimento: número inexpressivo de procuradores e 
pessoal de apoio alocados nesta área; ausência de instalações e equipamentos adequados e 
falta de critérios objetivos que classifiquem as dívidas existentes segundo a viabilidade de 
recuperação. Tais fatores acarretam a perda da eficiência no recebimento de créditos não 
pagos e abre espaço para a possibilidade de privatização ou terceirização da cobrança. 

Sugestões para evitar o crescimento da dívida ativa 

As formas para evitar o seu crescimento seriam: o controle mais efetivo no momento em que 
a empresa estivesse ainda em funcionamento, exigindo garantias ou mesmo mantendo 
parcerias com a Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB para exigir a comprovação da 
origem do capital social declarado; melhoria na qualidade dos processos fiscais; tentativa de 
conciliação fisco-contribuinte antes da formação do processo administrativo fiscal; levantar 
nos processos fiscais créditos compatíveis com a capacidade financeira do contribuinte; 
instituir uma comissão permanente, eleita com mandato fixo, isenta de pressões e com certas 
garantias, a fim de apreciar casos que justificassem a extinção dos débitos em determinadas 
situações, já previstas no Código Tributário do Estado da Bahia - COTEB (decisões reiteradas 
dos Tribunais contrárias ao Estado, os prescritos), tudo avaliado em função de critérios 
objetivos; entre outras. 

Considerações Finais 

A Dívida Ativa Tributária do Estado da Bahia vem crescendo expressivamente ao longo dos 
últimos anos, apesar de alguns esforços do Governo Estado para recuperar tal crédito 
tributário, a exemplo de constantes programas de anistia, como ocorreu no ano de 2000, 2002 
e 2003. 

No entanto, nota-se que esse tipo de esforço vem perdendo a sua efetividade, visto que os 
processos remanescentes têm problemas que dificultam a cobrança na esfera administrativa. 

Assim, urge a necessidade de haver uma reavaliação em todo o processo de cobrança do 
crédito tributário, evitando que o mesmo chegue à inscrição em Dívida Ativa, pois, a 
expectativa de recuperação desse valor que já deveria constar dos cofres públicos, está 
ficando cada vez menor. 

O principal enfoque deve ser dado ao início do processo, pois, se o mesmo for mal estruturado 
desde a sua geração, a possibilidade de cobrança e recuperação fica cada vez menor. Assim, 
um fator essencial é a conscientização do corpo funcional responsável pela lavratura do auto 
de infração, da necessidade de um perfeito enquadramento dentro do Regulamento do ICMS e 
da comprovação dos fatos. 

Investimentos na estrutura da Procuradoria e do Poder Judiciário, bem como na qualificação 
de seus funcionários, com a ampliação das Varas da Fazenda Pública, criando Varas 
exclusivas tanto para tributos estaduais como para tributos municipais, em Salvador e grandes 
cidades, principalmente em Feira de Santana, contribuiriam, sobremaneira, para a agilização 
das cobranças judiciais. 
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Outro fator relevante seria a unificação do cadastro do contribuinte, resultante de uma 
parceria entre Junta Comercial, Receita Federal e Cartório de Imóveis de todo o país, pois o 
mesmo ficaria sabendo que todo o seu patrimônio seria de conhecimento público, o que 
inibiria a prática de ações danosas e mal intencionadas contra o Estado. 
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