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RESUMO 
 
 
 
 
RIOS, Edivani Nogueira de Oliveira; OLIVEIRA, Josemir Nogueira de; OLIVEIRA, 
Terezinha Iraci Nogueira de. O Controle Administrativo da Legalidade na Inscrição 
do Crédito Tributário em Dívida Ativa.  Salvador: 2004. 60 fl. Monografia: 
“Especialização em Técnicas Fazendárias” - Programa de Pós-Graduação em 
Técnicas Fazendárias. SEFAZ/UFBA. 2004. 
 
Esta pesquisa aborda a necessidade do controle administrativo da legalidade na 
inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa, precisando sua extensão tanto para a 
administração quanto para os contribuintes. Este controle deve ser feito sob dois 
aspectos: formal ou extrínseco e material ou substancial. Quanto ao aspecto formal 
são examinados os elementos formadores do ato e quanto ao aspecto material são 
examinados se os preceitos legais foram obedecidos. A pesquisa aprofunda as 
idéias e torna mais explícito o significado do controle administrativo da legalidade, 
bem como descreve os principais passos do saneamento de um processo na 
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para fins de inscrição do crédito tributário 
em Dívida Ativa. Foi feito um estudo de caso no sentido de buscar a confirmação da 
importância desse controle da legalidade, baseado na teoria a respeito do tema. Um 
fator importante do resultado desta pesquisa foi a validação da hipótese de que é 
imprescindível, no momento presente, a manutenção do controle administrativo da 
legalidade nos processos da Secretaria da Fazenda, seja Denúncia Espontânea, 
Notificação Fiscal ou Auto de Infração, antes de enviá-los para inscrição em Dívida 
Ativa. Recomenda-se que seja consultada esta monografia e seja divulgada esta 
necessidade para a Administração. 
 
Palavras Chaves: 1. Controle da Legalidade. 2. Crédito Tributário. 3. Dívida Ativa. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
RIOS, Edivani Nogueira de Oliveira; OLIVEIRA, Josemir Nogueira de; OLIVEIRA, 
Terezinha Iraci Nogueira de. The Administrative Control of the legality in the 
registration of the Tributary Credit on the Book Debit. 2004. 60 f. Monograph: 
"Specialization in Public Treasure's Techniques" -  Post-Graduation Program in 
Public Treasure's Techniques. SEFAZ/UFBA. 2004. 
 
 
This research approach the administrative control necessity of the legality on the 
registration of the tributary credit in Book Debit, specifying it extension for both 
administration and tax-payers. This control has to be done under two aspects: formal 
or extrinsic and material or substantial. Respect to the formal aspect the act former 
elements are analyzed and respect to the material aspect it is examined if the legal 
precepts were attended. The research deeps the ideas and make more explicit the 
meaning of the legality's administrative control, as well as describes the main steps 
to depurate a process at the Public Treasure Department of the Bahia State for the 
registration of the tributary credit in Book Debit. A case study was done in the sense 
to look for the confirmation of the importance of this legality control, based in the 
theory about the mater. An important outcome's factor of this research was the 
hypothesis's validation about that, at the present moment, it is strongly necessary to 
keep the administrative control of the legality on the public treasure department's 
process, it be a Spontaneous Denounce, a Fiscal Notification, or an Infraction Act, 
previous to send them for registration on the Book Debit. It's recommended to consult 
this monograph and spread this necessity through all the administration.  
 
 
Key-Words: 1. Legality Control; 2. Tributary Credit; 3. Book Debit. 
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I.  INTRODUÇÃO 
 
 
1.1 Contexto 
 

O controle administrativo da legalidade na inscrição do crédito tributário 

em Dívida Ativa compreende uma análise sob dois aspectos: formal ou extrínseco e 

material ou substancial. Quanto ao aspecto formal são examinados os elementos 

formadores do ato, por exemplo, se os prazos legais foram cumpridos, se o sujeito 

passivo foi devidamente cientificado. Com referência ao aspecto material são 

examinados se os preceitos legais foram obedecidos, como: a ocorrência do fato 

gerador, a determinação da base de cálculo, a aplicação da alíquota e da 

penalidade. 

 

Como dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), Lei nº 5.172, de 

25/10/66, em seu artigo 139: “o crédito tributário decorre da obrigação principal e 

tem a mesma natureza desta”. Para Baleeiro (2001, p. 771 e 777) “[...] essa 

obrigação consiste no dever jurídico de pagar tributo ou pena pecuniária” e conclui 

que “[...] o Código Tributário Nacional reserva o nome de crédito tributário ao direito 

de crédito subjetivo público, que surge com a ocorrência do fato jurídico, tornando-se 

líquido, certo e exigível por meio do ato de lançamento”. A obrigação acima citada é 

o débito para o sujeito passivo e o crédito para o sujeito ativo. 

 

O lançamento tributário, como ato administrativo, goza de presunção de 

legitimidade. Por isso, algumas correntes vêem o controle administrativo da 

legalidade para inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa como uma formalidade 

desnecessária já que o lançamento goza de liquidez e certeza. 

 

O Decreto-Lei nº 1471, de 03/02/67, em seu artigo 22, § 1º, determinava 

expressamente que antes da autorização da inscrição em Dívida Ativa fosse 

efetuado um exame do aspecto formal do crédito tributário. 

                                                 
1 Decreto-Lei nº 147, de 03/02/67 que dá nova lei orgânica à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
(P.G.F.N.) 
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Porém, com a edição da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, além 

da observância do aspecto extrínseco ou formal do crédito tributário, seu texto veio 

determinar a obrigatoriedade de se observar, também, o aspecto material para 

inscrição do crédito em Dívida Ativa. Mesmo depois da publicação da Lei n° 

6.830/80, com a clareza e literalidade do § 3º de seu art. 2º, existem tributaristas, 

ainda hoje, que insistem em afirmar que o exame do órgão competente para 

inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa deve se restringir apenas ao aspecto 

formal do processo. Entretanto, se apenas este tipo de interpretação fosse 

considerada, não seria possível uma análise relativa aos elementos substanciais do 

crédito tributário, ou em outras palavras não seria possível o controle administrativo 

da legalidade. 

 

 

1.2 Problema 
 

É com base nesse contexto que surge o seguinte questionamento 

norteador deste estudo: a presunção de legitimidade do lançamento torna 

dispensável o controle administrativo da legalidade, sob o aspecto material, na 

inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa? 

 

 

1.3 Hipóteses 
 

As hipóteses que gerenciam o estudo são: 

 

• A certeza e a liquidez do crédito tributário a ser inscrito em Dívida Ativa 

depende de um prévio controle administrativo da legalidade. 

 

• Sem o controle administrativo da legalidade não estariam resguardados 

os direitos individuais nem estariam respeitados os princípios da legalidade e da 

segurança jurídica. 
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1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Geral 
 

Demonstrar a importância do controle administrativo da legalidade, sob o 

aspecto material, para fins de inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa na 

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. 

 

 

1.4.2  Específicos 
 

- Levantar fundamentos teóricos sobre o controle administrativo da 

legalidade e sobre a inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa. 

• Identificar a necessidade do controle administrativo da 

legalidade, sob o aspecto material, na inscrição do crédito tributário em 

Dívida Ativa, precisando sua extensão tanto para a administração quanto 

para os contribuintes. 

• Tornar mais explícito e aprofundar as idéias sobre o significado 

do controle administrativo da legalidade para fins de inscrição do crédito 

tributário em Dívida Ativa. 

• Descrever os passos do saneamento de um Processo 

Administrativo Fiscal - PAF na Fazenda Pública do Estado da Bahia para 

fins de inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa. 

 

- Levantar dados estatísticos dos processos saneados, para fins de 

inscrição junto ao setor de Dívida Ativa da Secretaria da Fazenda do Estado da 

Bahia. 

 

- Caracterizar a organização, objeto do Estudo de Caso: Secretaria da 

Fazenda do Estado da Bahia. 
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1.5 Justificativa 
 

A Secretaria da Fazenda é o órgão responsável pela fiscalização, 

arrecadação, e administração dos tributos estaduais, sendo, portanto responsável 

pelo lançamento e inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa. A inscrição do 

crédito tributário em Dívida Ativa se constitui no ato de controle administrativo da 

legalidade, o qual deve ser exercido pelo órgão competente para apurar a liquidez e 

certeza do crédito. 

 

A Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980, qualifica a inscrição de 

créditos da Fazenda Pública em Dívida Ativa como "ato de controle administrativo da 

legalidade". Além disso, o crédito tributário que será inscrito em Dívida Ativa decorre 

de um ato administrativo vinculado, o lançamento. Por isso, antes da inscrição torna-

se necessário o controle administrativo da legalidade para se ter a certeza e a 

liquidez do crédito, propiciando a eficácia executiva do título produzido, evitando 

prejuízos ao Estado, com execuções fiscais nulas.  

 

No exercício do controle da legalidade podem ser detectados vários erros 

e/ou omissões na aplicação da Lei, tanto no aspecto formal quanto material, os 

quais devem ser corrigidos antes da inscrição em Dívida Ativa. Esse controle visa, 

não somente, resguardar os interesses da própria Administração Pública, como 

também, evitar que os contribuintes sejam prejudicados pela aplicação inadequada 

da Lei.  

 

Por tudo isso, o desenvolvimento de um estudo da importância do 

controle administrativo da legalidade, sob o aspecto material, para fins de inscrição 

do crédito tributário na Dívida Ativa, certamente contribuirá para evitar execuções 

fiscais indevidas, desonerando o judiciário de causas temerárias, livrando a Fazenda 

Pública de condenação moral e patrimonial lesivas e, também, assegurando ao 

contribuinte a certeza do quantum devido. 
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II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
2.1 – A Administração Pública 
 

Conforme Meirelles (2001, p. 79) a Administração Pública “É a gestão de 

bens e interesses qualificados da comunidade no âmbito federal, estadual e 

municipal, segundo os preceitos do Direito e da Moral, visando ao bem comum”. 

 

2.1.1 – Princípios da Administração Pública 
 

São doze os princípios básicos da administração pública: Legalidade, 

Moralidade, Impessoalidade ou Finalidade, Publicidade, Eficiência, Razoabilidade, 

Proporcionalidade, Ampla Defesa, Contraditório, Segurança Jurídica, Motivação e 

Supremacia do Interesse Público. Os cinco primeiros estão expressos na 

Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, e os outros se encontram listados 

juntos com os primeiros na Lei Federal nº 9.7842, de 29/01/99. 

 

Conceituando abaixo os princípios considerados mais importantes para o 

presente estudo, temos: Legalidade, Moralidade, Impessoalidade ou Finalidade, 

Publicidade, Eficiência e Segurança Jurídica. 

• Legalidade - de acordo com Meirelles (2001, p. 82) 
[...] a legalidade, como princípio de administração ( CF, art. 37, caput ), 
significa que o administrador público, está em toda sua atividade funcional, 
sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e dele não 
se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a 
responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. 
 

• Moralidade - não é a moralidade comum e sim a moralidade jurídica, 

tem conteúdo jurídico a partir de regras e princípios da administração. Tem a ver 

com a Ética profissional. 

• Impessoalidade ou Finalidade - é o princípio que “[...] impõe ao 

administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal.”3, de forma 

                                                 
2 Lei Federal nº 9.784, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. 
3 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 26ª Ed. Rio de Janeiro: Malheiros Editores, 
2001. p. 85. 
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impessoal. A administração não pode favorecer quem quer que seja, não pode 

conceder privilégios ou benefícios a alguns. 

• Publicidade - é dar conhecimento, é a divulgação oficial do ato que se 

exterioriza através do diário oficial para que tenha início os seus efeitos – é a 

transparência da coisa pública. 

• Eficiência - este princípio foi introduzido na Constituição Federal 

através da Emenda Constitucional nº 19/98 e visa a redução de custos do aparelho 

estatal, a obtenção de lucros e resultados positivos buscando afastar a burocracia 

que emperra a máquina administrativa. “O princípio da eficiência exige que a 

atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento 

funcional.”4. 

• Segurança Jurídica - este princípio, segundo Meirelles (2001, p. 90) é 
 [...] entendido como o princípio da boa-fé dos administrados. A ele está 
visceralmente ligada a exigência de maior estabilidade das situações 
jurídicas, mesmo daquelas que na origem apresentam vícios de legalidade. 
A segurança jurídica é geralmente caracterizada como uma das vigas 
mestras do Estado de Direito. 
 
 

2.1.2 - Poderes Administrativos 
 

“Os poderes administrativos nascem com a administração e se 

apresentam diversificados segundo as exigências do serviço público, o interesse da 

coletividade e os objetivos a que se dirigem”5. 

 

Eles se classificam segundo a liberdade da Administração para a prática 

de seus atos, em poder vinculado e poder discricionário; de acordo com o grau 

hierárquico e a capacidade de punir as pessoas vinculadas à administração pública 

em poder hierárquico e poder disciplinar; segundo sua finalidade normativa em 

poder regulamentar e considerando seus objetivos de contenção dos direitos 

individuais, em poder de polícia. 

 

Destes poderes, o que se aplica ao tema a ser estudado é o poder 

vinculado, como será conceituado a seguir: 

                                                 
4 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 26ª Ed. Rio de Janeiro: Malheiros Editores, 
2001. p. 90 
5 Idem p. 108 
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Poder vinculado é o poder cujo exercício está sempre condicionado à 

norma legal, que estabelece tanto a competência para a prática do ato, como os 

elementos e requisitos necessários para sua formalização. O agente público fica 

inteiramente preso ao enunciado da lei. 

 

Nessa categoria de atos administrativos a liberdade de ação do 

administrador é mínima, pois terá que se ater à enumeração minuciosa do Direito 

Positivo - a lei - para realizá-los eficazmente. Não atendendo qualquer dado 

expresso na lei, os atos serão nulos. 

 

Conforme Meirelles (2001, p. 110) “elementos vinculados serão sempre a 

competência, a finalidade e a forma, além de outros que a norma legal indicar para a 

consecução do ato”. 

 

 

2.2 – Ato Administrativo 
 

"É toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, 

agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, 

modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a 

si própria"6. 

 

 

Para a formação do ato administrativo são necessários cinco requisitos: 

competência, finalidade, forma, motivo e objeto, “tais componentes, pode-se dizer, 

constituem a infra-estrutura do ato administrativo, [...]”, como mostra Meirelles (2001, 

p. 142). 

 

 

 

 

                                                 
6 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 26ª Ed. Rio de Janeiro: Malheiros Editores, 
2001. p. 141. 
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2.2.1 – Espécies de Ato Administrativo 
 

“Quanto ao conteúdo, o ato administrativo pode ser constitutivo, extintivo, 

declaratório, alienativo, modificativo ou abdicativo de direitos ou de situações”, 

conforme Meirelles (2001, p. 164). 

 

Dos atos administrativos citados serão conceituados apenas o ato 

constitutivo e ato declaratório por terem relação com o tema em estudo. 

• Ato constitutivo – “É o ato que cria uma nova situação jurídica 

individual para seus destinatários, em relação à Administração”7. Por exemplo: 

licenças, nomeações de funcionários, sanções administrativas e outros que criam 

direitos ou impõem obrigações aos particulares. 

• Ato declaratório – “É o que visa preservar os direitos, reconhecer 

situações preexistentes ou, mesmo, possibilitar seu exercício”8. Por exemplo: 

apostila de título de nomeações, expedição de certidões. 

 

 
2.2.2 - Atributos do Ato Administrativo 
 

São características que distinguem os atos administrativos dos atos 

jurídicos privados: 

• Presunção de legitimidade - Em decorrência do princípio da legalidade 

da administração, todo e qualquer ato administrativo nasce com a presunção de 

legitimidade, “[...] independente de norma legal que o estabeleça”, como cita 

Meirelles (2001, p 150). Como conseqüência da presunção de legitimidade os atos 

administrativos são: 

- Auto-executáveis, mesmo que haja vício ou defeito que venha a invalidá-

los; 

- Transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para 

quem a invoca (a prova sempre ficará a cargo do impugnante e o ato terá sempre 

eficácia até prova em contrário). 

                                                 
7 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 26ª Ed. Rio de Janeiro: Malheiros Editores, 
2001. p. 164 
8 Idem 
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• Imperatividade – “É o atributo do ato administrativo que impõe a 

coercibilidade para seu cumprimento ou execução”9. Não depende da declaração de 

validade ou invalidade e deve ser cumprido ou atendido enquanto não for retirado do 

mundo jurídico. 

• Auto-executoriedade – “Consiste na possibilidade que certos atos 

administrativos ensejam de imediata e direta execução pela própria administração, 

independentemente de ordem judicial”10. 

 

2.3 -  Administração Tributária 
 

2.3.1 - Fiscalização 
 

O CTN dedica um capítulo, composto dos artigos 194 a 200, 

especialmente para as atividades da fiscalização, fixando, ainda, os direitos e 

deveres das autoridades administrativas no exercício de suas funções. 
Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, 
em caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de 
que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas 
em matéria de fiscalização da sua aplicação. 
 
 

2.3.2 - Dívida Ativa 
 

A Lei n º 6.830, de 22/09/1980, define a inscrição dos créditos da Fazenda 

Pública em Dívida Ativa como "ato de controle administrativo da legalidade". 
Art. 2º. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como 
tributária ou não-tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as 
alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal. 
[...] § 3º. 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 (cento e oitenta) dias ou até a distribuição da execução 
fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. 

 

                                                 
9 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 26ª Ed. Rio de Janeiro: Malheiros Editores, 
2001. p. 152. 
10 Idem p. 153 
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O CTN que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui Normas 

Gerais de Direito Tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios, define, em seu 

artigo 201, a Dívida Ativa Tributária: 
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. 
Parágrafo único. A fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos 
deste artigo, a liquidez do crédito.  

 

Constituído o crédito, havendo discussão ou não na esfera administrativa, 

este se torna definitivo. Logo após, o sujeito passivo é intimado a quitar o débito. 

Havendo inadimplência, o crédito tributário é inscrito em Dívida Ativa e passa a 

constituir Dívida Ativa Tributária ensejando a ação de execução fiscal, pois a 

certidão de Dívida Ativa é título executivo extrajudicial. 

 

Vale lembrar que Dívida Ativa Tributária é a proveniente de tributos e seus 

acréscimos, ou seja, o tributo mais correção monetária, juros de mora e as multas, 

desde que regularmente inscrita. 

 

A inscrição goza de presunção de certeza e liquidez do crédito tributário 

(a certeza é do direito do credor e a liquidez é do quantum devido), como reza o 

CTN, em seu art. 204: 
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e 
liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode 
ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a 
que aproveite. 

 

Há neste caso a inversão do ônus da prova. "[...] Cabe ao devedor a 

prova inequívoca da sua iliquidez, incerteza ou inexigibilidade [...]” como mostra 

Coelho (1999, p. 776). 

 

O controle administrativo da legalidade é um ato de inteligência onde é 

examinado se a constituição do crédito tributário atende a todos os pressupostos 

legais e aos requisitos intrínsecos e extrínsecos para a validade e eficácia do título 

executivo a ser formado. Cita Nogueira (1981, p. 5) que “a Lei nº 6.830/80 

determinou que a inscrição ‘se constitui no ato de controle administrativo da 

legalidade’, sem qualquer restrição. Desse modo é dever da Administração controlar 
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os aspectos extrínsecos e intrínsecos dos créditos a serem inscritos em Dívida 

Ativa”. 

 

Esse controle é, pois, mais uma garantia para o devedor, que terá sua 

relação jurídica obrigacional examinada e apurada por autoridade competente. 

 

Os objetivos não seriam alcançados se a inscrição se restringisse às 

superficialidades, deixando a correção do ato administrativo a cargo do judiciário, 

trazendo prejuízos patrimoniais tanto para a administração quanto para o particular. 

 

“O controle da legalidade da inscrição na Dívida Ativa, instituído pela Lei 

nº 6.830/80, é do tipo não hierárquico, técnico e indireto”11. 

 

Não hierárquico, pois não é exercido por órgãos superiores sobre órgãos 

inferiores; técnico por ser exercido por órgãos especializados e indireto quanto à 

eficácia, pois não ataca diretamente os atos sob controle - anulação, revogação ou 

modificação dos atos controlados. 

 

No Estado da Bahia cabe ao órgão da Secretaria da Fazenda, 

encarregado da Dívida Ativa, autorizado por meio de Representação à Procuradoria 

Geral do Estado/Procuradoria Fiscal - PGE/PROFIS, cancelar ou não efetivar a 

inscrição do crédito tributário se houver comprovação de pagamento antes da 

lavratura do processo ou superposição de valores já pagos ou autuados. E, 

verificando a existência de vício insanável ou ilegalidade flagrante, sugerir à 

PGE/PROFIS, representação ao órgão julgador, também da Secretaria da Fazenda 

(Conselho de Fazenda Estadual - CONSEF) para que este invalide ou convalide o 

crédito tributário, obedecendo ao que determina o artigo 119 e seus parágrafos, da 

Lei nº 3.956, de 11/12/81 (Código Tributário do Estado da Bahia - COTEB), abaixo 

transcrito: 
Art. 119. A Fazenda Estadual, através do órgão competente, cancelará ou 
não efetivará a inscrição de crédito tributário em Dívida Ativa, mediante 
despacho fundamentado, nos seguintes casos: 
I - comprovação do pagamento antes da lavratura do auto de infração ou 
da notificação fiscal; 

                                                 
11 NOGUEIRA, Johnson Barbosa. O controle da legalidade da inscrição em dívida ativa tributária. Tese 
aprovada pelo VI congresso nacional de administração. Paraná: 1981. p. 6. 
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II - existência de vício insanável ou de ilegalidade flagrante; 
III - superposição de valores já pagos ou reclamados mediante lavratura de 
auto de infração ou de notificação fiscal. 
§ 1º Na hipótese do inciso II, a Procuradoria Fiscal (PROFIS), órgão da 
Procuradoria Geral do Estado, representará ao Conselho de Fazenda 
Estadual (CONSEF), no prazo de 5 (cinco) dias, para apreciação do fato. 
§ 2º O CONSEF fará o julgamento do lançamento independentemente da 
ouvida do sujeito passivo revel, a menos que se trate de caso em que se 
questione a falta ou vício da ciência ao sujeito passivo ou cerceamento de 
defesa. 
§ 3º Após apreciação, pelo CONSEF, da representação de que cuida o § 1º 
deste artigo, qualquer que seja a sua decisão, esgota-se a instância 
administrativa. 
§ 4º Nas hipóteses dos incisos I e III, a DARC representará à PGE, que 
autorizará, se for o caso, o cancelamento ou não efetivação da inscrição do 
crédito tributário em Dívida Ativa e a extinção do débito do contribuinte. 
 
 

2.3.3 - Certidão Negativa 
 

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “b”, 

assegura a todos, independente de pagamento de taxas, a obtenção de certidões 

para defesa de direitos, Certidão Negativa, e esclarecimento de situações de 

interesse pessoal. 

 

O artigo 205 do CTN regula a expedição da Certidão Negativa. 
Art. 205. A lei poderá exigir que a prova de quitação de determinado tributo, 
quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de 
requerimento do interessado, que contenha todas as informações 
necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de 
negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido. 
Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em 
que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data 
da entrada do requerimento na repartição. 
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III - ORGANIZAÇÃO OBJETO DO ESTUDO DE CASO 
 
O Estudo de Caso foi realizado na Secretaria da Fazenda do Estado da 

Bahia - SEFAZ, que, de acordo com o seu Regimento, foi criada em 16 de agosto de 

1895, transformada pelo Decreto-Lei n° 11.889, de 30 de abril de 1941, e 

reorganizada pelas Leis n° 6.074, de 22 de maio de 1991, n° 7.249, de 07 de janeiro 

de 1998, e nº 7.435, de 30 de dezembro de 1998, e tem por finalidade formular, 

coordenar e executar as funções de administração tributária, financeira e contábil do 

Estado, assim como planejar, coordenar, executar e controlar as atividades do 

Fundo de Custeio da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da 

Bahia – FUNPREV.  

 

A missão da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia é prover e 

administrar os recursos públicos para viabilizar financeiramente o desenvolvimento 

do Estado, visando a excelência na administração fazendária, sendo reconhecida 

como uma organização inovadora e eficiente, que valoriza o seu quadro profissional 

e se orienta por transparência, ética e responsabilidade social. 

 

Suas metas globais são: manter o Equilíbrio Fiscal, aumentar a 

arrecadação anual acima do crescimento da base tributária do Estado e manter a 

qualidade do Gasto Público. 

 

A SEFAZ tem como competências: coordenar e avaliar a política 

tributária, financeira, contábil e previdenciária do Estado; estudar e propor alterações 

na legislação tributária, financeira, contábil, previdenciária e elaborar a sua 

regulamentação; fiscalizar e arrecadar tributos e todos os componentes da receita 

pública estadual; proceder à orientação fiscal e tributária; exercer a representação 

judicial e extrajudicial, a consultoria e o assessoramento jurídico do Estado, em 

matéria tributária; administrar a contabilidade geral do Estado; coordenar e executar 

as atividades relativas ao Sistema Financeiro e de Contabilidade; elaborar a 

programação financeira do Estado; participar da elaboração das propostas do plano 

plurianual, das diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais; exercer a 

centralização do controle interno do Poder Executivo, procedendo à análise 
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administrativa, financeira e contábil dos órgãos da administração direta e das 

entidades da administração indireta do Estado; promover o desenvolvimento dos 

recursos humanos e realizar pesquisas com vistas ao aperfeiçoamento dos serviços 

fazendários; examinar, registrar e controlar os contratos, convênios e operações a 

serem realizadas pelo Estado, que envolvam matéria financeira e que impliquem o 

comprometimento de recursos do Tesouro; coordenar e supervisionar a política de 

investimento e financiamento do Estado; elaborar proposta orçamentária e a 

programação anual e plurianual do FUNPREV; gerir os recursos do FUNPREV e 

exercer outras atividades correlatas.  

 

3.1 - Estrutura Organizacional da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia – 
SEFAZ/BA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Estrutura Organizacional da SEFAZ destaca-se aqui a  

Superintendência de Administração Tributária - SAT, que tem por finalidade a gestão 

e a execução da administração tributária, e que através da Diretoria de Arrecadação, 

Crédito Tributário e Controle - DARC com suas cinco Gerências, Gerência de 

Arrecadação do ICMS - GEARC, Gerência de Arrecadação do IPVA e Outros 

Tributos - GIPVA, Gerência de Informações Econômico-Fiscais - GEIEF, Gerência 
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de Controle do Crédito Tributário - GCRED e Gerência de Cobrança do Crédito 

Tributário - GECOB,  tem por finalidade normatizar o sistema de arrecadação, 

controlar a propriedade dos valores arrecadados, gerir os valores em cobrança 

administrativa e judicial e gerenciar e controlar o cadastro de contribuintes e as 

informações econômico-fiscais. 

  

A Gerência de Cobrança do Crédito Tributário tem como finalidade gerir 

as atividades relativas à administração da dívida ativa tributária, inclusive sua 

inscrição; coordenar a cobrança administrativa dos créditos tributários, inclusive 

inscritos em dívida ativa, definindo ações a serem desenvolvidas pelas diversas 

unidades da Secretaria; definir, em conjunto com a área de atendimento, 

procedimentos de contato com os contribuintes devedores. 
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IV.  METODOLOGIA 
 
4.1 Objeto de estudo 
 

No presente trabalho, buscou-se, através da análise teórica, da coleta de 

dados e do questionário aplicado, demonstrar a importância do controle 

administrativo da legalidade na inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa. 

 

A presente pesquisa demonstra que a Fazenda Pública do Governo do 

Estado da Bahia necessita desse controle da legalidade para apurar a liquidez e 

certeza do crédito tributário, examinando se a constituição do crédito atende a todos 

os pressupostos legais e aos requisitos intrínsecos e extrínsecos para a validade e 

eficácia do título executivo a ser formado, desonerando, assim, o judiciário de 

causas temerárias e livrando a Administração de condenação moral e patrimonial 

lesivas. 

 

4.2 Tipo de pesquisa 
 

4.2.1 Quanto aos objetivos 

Este trabalho foi desenvolvido com base na pesquisa exploratória, a fim 

de contribuir para um melhor entendimento sobre a importância do controle 

administrativo da legalidade na inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa, pois a 

pesquisa exploratória, segundo Alves (2003, p.53), "tem como objetivo tornar mais 

explícito o problema, aprofundar as idéias sobre o objeto de estudo". 

 

4.2.2 Quanto ao procedimento adotado 

O presente trabalho caracteriza-se pelo desenvolvimento de um estudo de 

caso, na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, utilizando-se de coleta de 

dados estatísticos e aplicação de questionário, para trazer uma contribuição no 

sentido de demonstrar a importância do controle administrativo da legalidade na 

inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa. 
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Segundo Alves (2003, p.55) o Estudo de Caso: 
[...] trata-se de um estudo em profundidade, exaustivo, radical, de uns 
poucos objetos, visando obter o máximo de informações que permitam o 
amplo conhecimento, o que seria impossível em outras pesquisas. É muito 
encontrado em pesquisa do tipo exploratória. Seu planejamento é flexível, 
o que permite ao pesquisador obter novas descobertas. Uma das 
vantagens do estudo de caso é a de não permitir a generalização dos 
dados obtidos. 

 

4.2.3 Quanto à natureza 

A característica da pesquisa desenvolvida neste trabalho é de natureza 

teórica e empírica, pois analisa a correspondência entre a realização de estudos 

bibliográficos, que fundamentam a pesquisa, e a coleta de dados através de 

questionário aplicado, para demonstrar a importância do controle administrativo da 

legalidade na inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa. 

 

Para Menezes (2003, p. 32):  
Os fundamentos teóricos devem compreender todos os conhecimentos 
científicos a respeito dos fenômenos e fatos considerados “publicados” 
quer sejam aceitos como verdades, questionáveis em suas validades, 
confirmados em suas proposições ou, ainda, discutíveis em suas 
aplicabilidades, e que se constituem nos conhecimentos que fornecem não 
só os argumentos das teorias e das hipóteses como, também, 
fundamentam a tese apresentada no trabalho e, ainda, propiciam os 
elementos e os argumentos para a demonstração da veracidade desta. 
 
Os fundamentos empíricos devem compreender os conhecimentos 
científicos a respeito dos fenômenos e fatos considerados, obtidos a partir 
de práticas experimentais. 
......................................................................................................................... 
Subentendidas nas práticas experimentais estão todas as condições que 
abrangeram as pesquisas empíricas como: procedimentos de seleção 
amostral, características amostrais, procedimentos técnicos e de 
mensuração etc. 

 

4.3 Coleta e análise dos dados 
 

O presente Estudo de Caso desenvolveu-se a partir da pesquisa 

exploratória com fundamentos bibliográficos, assim como o levantamento de dados 

estatísticos junto ao Setor da Dívida Ativa da Secretaria da Fazenda e a aplicação 

de questionários junto aos Auditores Fiscais da Secretaria da Fazenda e aos 

Procuradores do Estado da Procuradoria Fiscal em atividade, com a finalidade de 
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demonstrar a importância do controle administrativo da legalidade na inscrição do 

crédito tributário em Dívida Ativa.  

Para a análise dos dados levantados foram feitas a classificação, 

organização e interpretação das informações disponíveis já desenvolvidas acerca do 

objeto do estudo, do levantamento estatístico e do questionário aplicado, 

construindo e redefinindo a importância do controle administrativo da legalidade para 

fins de inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa, favorecendo uma contribuição 

para uma reflexão e auxílio à Administração Pública. 

 

4.4 - Fases de desenvolvimento da pesquisa 

Para a realização da presente pesquisa foram necessárias a formulação 

de seis etapas, conforme figura 4.1:  

 CONTROLE  ADMINISTRATIVO DA 
LEGALIDADE1ª FASE 

 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

4.1 - Fases do Desenvolvimento da Pesquisa 

4ª  FASE 
 

LEVANTAMENTO DOS DADOS 
ESTATÍSTICOS E APLICAÇÃO DE 

QUESTIONÁRIO 

5ª FASE 
TABULAÇÃO E RESULTADOS 

6ª FASE 
CONCLUSÃO 

TABULAÇÃO 

ANÁLISE DOS  RESULTADOS 

INSCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
EM DÍVIDA ATIVA

COLETA DOS DADOS SOBRE O 
SANEAMENTO DOS PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS NA SEFAZ 

2ª FASE 
DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 OBJETO DO ESTUDO: SEFAZ 

3ª FASE 
DESCRIÇÃO DOS PASSOS DO SANEAMENTO DE 

UM PROCESSO ADMINISTRATIVO NA SEFAZ 

ENVIO DO  QUESTIONÁRIO AOS 
AUDITORES E PROCURADORES

RECEBIMENTO E CONSOLIDAÇÃO 
DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES 

NOS QUESTIONÁRIOS 
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V.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
5.1 Controle administrativo da legalidade para fins de inscrição do crédito 

tributário em Dívida Ativa na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 
 

Para exercer o controle administrativo da legalidade na inscrição do 

crédito tributário em Dívida Ativa torna-se necessário analisar os processos sob dois 

aspectos: formal ou extrínseco e material ou substancial. Quanto ao aspecto formal 

são examinados os elementos formadores do ato, por exemplo, se os prazos legais 

foram cumpridos, se o sujeito passivo foi devidamente cientificado. Com referência 

ao aspecto material são examinados se os preceitos legais foram obedecidos, como: 

a ocorrência do fato gerador, a determinação da base de cálculo, a aplicação da 

alíquota e da penalidade. A inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa se constitui 

no ato de controle administrativo da legalidade, o qual deve ser exercido pelo órgão 

competente para apurar a liquidez e certeza do crédito.  

 

 

A Secretaria da Fazenda é o órgão responsável pela fiscalização, 

arrecadação e administração dos tributos estaduais, sendo o órgão competente para 

efetuar o lançamento e, após autorização da PGE, inscrever o crédito tributário em 

Dívida Ativa. No exercício do controle da legalidade podem ser detectados vários 

erros e/ou omissões na aplicação da Lei, tanto no aspecto formal quanto material, os 

quais devem ser corrigidos antes da inscrição em Dívida Ativa. Esse controle visa, 

não somente, resguardar os interesses da própria Administração Pública, como 

também, evitar que os contribuintes sejam prejudicados pela aplicação inadequada 

da Lei. Por isso, antes da inscrição torna-se necessário o controle administrativo da 

legalidade para se ter a certeza e a liquidez do crédito,  propiciando a eficácia 

executiva do título produzido, evitando prejuízos ao Estado, com execuções fiscais 

nulas. 
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5.1.1 Tipos de processos sujeitos ao controle da legalidade para fins de 
inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa 

 

Na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia existem três tipos de 

processos para exigência fiscal: Auto de Infração, Notificação Fiscal e Denúncia 

Espontânea. 

 

• O Auto de Infração é lavrado para exigência de tributos, acréscimos 

tributários e multas mediante ação fiscal em estabelecimento ou no trânsito de 

mercadorias, quando for constatada infração à legislação tributária, tanto por 

descumprimento de obrigação principal como de obrigação acessória. 

 

• A Notificação Fiscal é emitida para exigência: 

- de crédito tributário apurado com base em informações declaradas pelo 

próprio sujeito passivo nas declarações mensais de apuração ou nos casos de 

Denúncia Espontânea quando o contribuinte deixar de efetuar o pagamento do 

débito denunciado; 

- de multa por descumprimento de obrigação acessória em virtude da 

falta de apresentação de informações econômico-fiscais; 

- de crédito tributário decorrente de descumprimento de obrigação 

principal relativo ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITD), às 

taxas estaduais e ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); 

- quando o tributo tiver o valor inferior a R$ 460,00, na fiscalização de 

estabelecimento ou inferior a R$ 230,00, na fiscalização de mercadorias em trânsito; 

- nos casos em que se atribua a responsabilidade supletiva ao 

contribuinte substituído, após esgotadas todas as possibilidades de exigência do 

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS 

do sujeito passivo por substituição estabelecido em outra unidade da Federação. 

 

• A Denúncia Espontânea quando antes do início de qualquer 

procedimento fiscal o contribuinte procura espontaneamente a repartição fazendária 

para comunicar irregularidade ou pagar tributo não pago no prazo regulamentar. 
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Após a lavratura do Auto de Infração, da Denúncia Espontânea ou 

emissão da Notificação Fiscal, o processo será registrado na Repartição Fazendária 

do domicílio do contribuinte, encarregada do seu preparo, onde serão observados os 

prazos regulamentares para o pagamento do débito apurado ou interposição de 

defesa, esta nos casos de Auto de Infração e Notificação Fiscal. 

 

Decorrido o prazo para pagamento e não sendo este efetuado, nem 

havendo impugnação ao lançamento, o contribuinte será considerado revel, sendo 

lavrado o Termo de Revelia e o Auto de Infração ou Notificação Fiscal encaminhado 

ao setor de saneamento da Secretaria da Fazenda para fins de inscrição do crédito 

tributário em Dívida Ativa. 

 

No caso de Denúncia Espontânea não havendo pagamento da parcela 

inicial do parcelamento solicitado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, será emitida a 

Notificação Fiscal que terá os trâmites normais ou, havendo interrupção do 

parcelamento, será lavrado o Termo de Extinção de Parcelamento e encaminhado o 

processo para inscrição em Dívida Ativa. 

 

O órgão da Secretaria da Fazenda, responsável pela inscrição do crédito 

tributário em Dívida Ativa, efetua o trabalho de saneamento do processo, ou seja, 

analisa todos os aspectos formais e materiais, encaminhando-o à PGE/PROFIS 

para, no controle da legalidade, autorizar ou não, a inscrição do crédito em Dívida 

Ativa. 

 

De acordo com o art. 113 § 2º do RPAF se a PGE/PROFIS não se 

manifestar expressamente contrária ao ato de inscrição em Dívida Ativa, no prazo de 

30 dias a partir do recebimento do processo, a SEFAZ através do órgão competente 

(DARC), efetivará a inscrição. 
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5.1.2 Procedimentos do saneamento de um processo sujeito ao controle da 
legalidade na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, para fins de 
inscrição em Dívida Ativa 

 

Serão detalhados a seguir os procedimentos necessários para o 

saneamento de um processo a ser inscrito em Dívida Ativa. 

• O processo é recebido no protocolo do órgão da Secretaria da 

Fazenda do Estado da Bahia responsável pela inscrição em Dívida Ativa e 

encaminhado para o Saneamento, nos seguintes casos: 

 O Auto de Infração ou a Notificação Fiscal encontra-se na situação 

revel, ou seja, foi esgotado o prazo para pagamento ou apresentação de 

defesa, sem manifestação do contribuinte; 

 O contribuinte interrompeu o pagamento do parcelamento (Auto de 

Infração, Notificação Fiscal ou Denúncia Espontânea); 

 O Conselho de Fazenda do Estado da Bahia julgou o Auto de Infração 

total ou parcialmente procedente e o contribuinte persistiu na insolvência, 

após a ciência do julgamento; 

 

• O funcionário (saneador) recebe o processo e analisa, podendo 

ocorrer, então, os encaminhamentos abaixo listados: 

 À Procuradoria Geral do Estado para autorização da inscrição do 

crédito em Dívida Ativa; 

 À Procuradoria Geral do Estado com Representação para autorização 

da extinção do débito ou não efetivação da inscrição do crédito tributário 

em Dívida Ativa, caso tenha comprovação de pagamento antes da 

lavratura do processo ou superposição de valores já pagos ou autuados - 

Art. 119, incisos I e III e § 4º do COTEB e Art. 114, incisos I e III e § 4º do 

RPAF; 

 À Inspetoria Fazendária de origem, ao Conselho de Fazenda do Estado 

da Bahia ou outro setor que se faça necessário, em diligência, para 

esclarecimentos, correções no andamento processual e/ou sanar 

irregularidades, conforme o caso; 

 À Procuradoria Geral do Estado, para fins de Representação ao 

Conselho de Fazenda do Estado da Bahia, sugerindo a Improcedência ou 
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Nulidade do procedimento fiscal, nos casos de existência de vício 

insanável ou de ilegalidade flagrante - Art. 119, inciso II e § 1º do COTEB 

e art. 114, inciso II e § 1º do RPAF; 

 À Procuradoria Geral do Estado com sugestão de alteração da multa 

proporcional ao tributo devido ou da penalidade formal, indicada 

equivocadamente no processo; 

 À Inspetoria Fazendária de origem para extinção por Remissão do 

crédito tributário e arquivamento do processo, conforme lei vigente à 

época.  

 

 

5.1.3 Detalhamento dos passos no saneamento de um processo sujeito ao 
controle da legalidade 

 

São seis os possíveis encaminhamentos do processo após o saneamento 

• Encaminhamento do processo à Procuradoria Geral do Estado para a 

autorização da inscrição. 

 Para o encaminhamento do processo à Procuradoria Geral do Estado 

para autorização da inscrição do crédito em Dívida Ativa, o mesmo deverá estar com 

todas as formalidades legais preenchidas, tais como: 

- O Auto de Infração, a Notificação Fiscal ou a Denúncia Espontânea, no 

original, não em cópia, salvo em caso de restauração com a comprovação 

de se tratar desta hipótese, integrando o processo; 

- O contribuinte, o valor do débito e a infração (se for Notificação Fiscal 

ou Auto de Infração), identificáveis; 

- O fato descrito no Auto de Infração / Notificação Fiscal deve ser 

legalmente passível de autuação e de acordo com a respectiva multa 

aplicada e ainda de acordo com a época do fato gerador; 

- Os prazos processuais terem sido respeitados; 

- Ocorrendo a revelia, o Termo de Revelia deve ter sido lavrado e em 

tempo hábil, nele constando a data da emissão, a assinatura e cadastro 

do funcionário responsável; 

- O fato descrito no Auto de Infração / Notificação Fiscal deve estar 

documentado - com papéis de trabalho, intimações, Termos de 
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Fiscalização, ou de Apreensão, conforme a exigência legal - o suficiente 

para sustentar, caso necessário, uma futura ação judicial. 

 

 Dados conferidos pelo saneador no Relatório de Saneamento (relatório 

emitido pelo sistema de crédito da SEFAZ-BA, contendo todos os dados do 

processo) e na Certidão da Dívida Ativa: 

- Razão social e Inscrição Estadual; 

- Número do Auto de Infração / Notificação Fiscal / Denúncia 

Espontânea;  

- Data da lavratura e data da ciência do sujeito passivo; 

- Descrição da infração; 

- Dispositivos infringidos e dispositivos de multa aplicados; 

- Código dos débitos (ou natureza dos débitos) - no processo pode estar 

se exigindo tributo com multa proporcional ou apenas multa formal por 

descumprimento de obrigação acessória, conforme Tabela abaixo: 

 

Tabela 5.1 - Tabela dos códigos de débitos 
ESPÉCIE DO DÉBITO CÓDIGO 

ICM/ICMS+MULTA POR INFRAÇÃO 10 

ITBI/ITD 20 

TPP - Taxa de Poder de Polícia 30 

TPS - Taxa de Prestação de Serviço 40 

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 50 

MULTA POR INFRAÇÃO S/ CRÉDITO FISCAL OU VL COMERCIAL 60 

MULTA FIXA 61 

ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS NÃO RECOLHIDOS TEMPESTIVAMENTE 70 

IPVA 80 

AIR – Adicional sobre o Imposto de Renda 81 

CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO RECOLHIDA TEMPESTIVAMENTE 90 

ANTECIPAÇÃO FORA DO PRAZO 62 

DAE FALSIFICADO 63 

 Fonte: SEFAZ/DARC/GECOB 

- Datas de ocorrência e de vencimento de cada item do Demonstrativo 

do Débito; 

- Percentuais de multa no Demonstrativo do Débito; 
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- Havendo julgamento no processo, serão conferidos todos os dados 

constantes no Sistema de Crédito da Secretaria da Fazenda do Estado da 

Bahia, comparando com os dados do julgamento (código dos débitos, 

datas de vencimento, percentuais de multa aplicados e valores do débito); 

caso haja pagamento, são verificados os saldos se estão corretos; 

- Valores dos itens do Demonstrativo do Débito e total do débito (verifica 

se estão corretas as conversões da moeda, quando for o caso); 

- Confere com os respectivos comprovantes de ingresso da receita, os 

pagamentos existentes para o processo; 

 Após a conferência de todos os dados no Relatório do Saneamento e 

na Certidão da Dívida Ativa, o saneador data, assina, e tramita o processo para a 

Procuradoria Geral do Estado /Procuradoria Fiscal/Controle da Legalidade, para 

autorização da inscrição em Dívida Ativa. Na hipótese da Procuradoria Geral do 

Estado não se manifestar expressamente contrária ao ato de inscrição em Dívida 

Ativa, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento do processo, a 

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia efetivará a inscrição (art. 113 § 2º do 

RPAF). 

•  Encaminhamento do processo com Representação à Procuradoria 

Geral do Estado - se o setor de saneamento constatar a comprovação de 

pagamento antes da lavratura do Auto de Infração ou da emissão da Notificação 

Fiscal, ou a superposição de valores já pagos ou autuados, representará à 

Procuradoria Geral do Estado, em despacho fundamentado, solicitando autorização 

para cancelamento ou não efetivação da inscrição do crédito tributário em Dívida 

Ativa e a extinção do débito do contribuinte, com base nos art. 114 incisos I ou III e § 

4º do RPAF e art. 119 incisos I ou III e § 4° do COTEB. 

• Encaminhamento do processo em Diligência: 

A diligência somente será efetuada quando a incorreção ou omissão não 

puder ser resolvida no próprio saneamento, e antes de enviar o processo para 

qualquer setor, deve ser todo ele verificado, evitando assim ter de reenviá-lo em 

outra diligência. 

Os principais motivos de retorno do processo em diligência são: 

- Falha na ciência ao contribuinte - A ciência do autuado nas diversas 

fases do processo (do Auto de Infração/Notificação Fiscal, Acórdão do 

Julgamento, etc.) deverá ser comprovada, por assinatura legível, 
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identificação do signatário, data da ciência sem rasura e compatível com a 

data do fato objeto da ciência e conforme a seqüência prevista no Art. 108 

do RPAF, ou seja, pessoalmente, via Aviso de Recebimento do correio ou 

por Edital. 

- Termo de Revelia – deverá ser lavrado pela Inspetoria se não houver 

pagamento nem impugnação no prazo regulamentar. 

- Denúncia Espontânea sem pagamento - será enviada à Inspetoria 

Fazendária de origem para emitir a Notificação Fiscal (Art. 96 do RPAF). 

- Intimação ao fiel depositário das mercadorias apreendidas - no Auto de 

Infração lavrado na fiscalização de mercadorias em trânsito quando o fiel 

depositário for diverso do autuado, o processo será encaminhado à 

Comissão de Leilão para intimá-lo a apresentar as mercadorias 

apreendidas para fins de leilão de acordo com o Art. 950 do RICMS/97. 

Caso o fiel depositário não se manifeste dentro do prazo, o processo 

retornará para inscrição e o saneador incluirá na Certidão o fiel 

depositário como co-responsável. 

- Auto de Infração lavrado na fiscalização do trânsito com as 

mercadorias apreendidas/depositadas na repartição fazendária - o 

processo será encaminhado em diligência para verificar se foram 

liberadas as mercadorias e em caso negativo, providenciar o leilão, nos 

termos do Art. 950, § 2º do RICMS/97. 

- Inconsistência entre fato descrito e infração identificada - o processo 

será encaminhado à Inspetoria Fazendária para solicitar ao autuante que 

esclareça a descrição da infração e penalidade imposta. 

- Ausência de papéis de trabalho - será encaminhado à Inspetoria 

Fazendária de origem para solicitar ao autuante que anexe ao processo. 

- Processo com Parcelamento Interrompido sem anexar os documentos 

próprios: Requerimento de Parcelamento, Demonstrativo do 

Parcelamento e Termo de Extinção de Parcelamento - será encaminhado 

à Inspetoria Fazendária de origem para anexar. 

- Processo com defesa tempestiva e com Termo de Revelia lavrado - 

será encaminhado à Inspetoria Fazendária de origem para verificar a 

tempestividade da defesa apresentada e enviar ao autuante para prestar 

a informação fiscal. 
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- Processo com defesa intempestiva - será encaminhado à Inspetoria 

Fazendária de origem para verificar a intempestividade da defesa e 

cientificar o autuado do seu arquivamento. 

- Processo com solicitação do contribuinte para controle da legalidade -  

será encaminhado à PGE para análise e emissão de Parecer. 

- Quando se constatar dados incorretos no sistema, cuja alteração seja 

privativa da Gerência de Crédito Tributário, como alteração do valor do 

débito - o processo será encaminhado àquele órgão para a devida 

alteração.  

- Se no processo houver apresentação de defesa e informação fiscal do 

autuante - será encaminhado ao Conselho de Fazenda do Estado da 

Bahia para julgamento. 

- Se o processo estiver totalmente pago ou estiver com parcelamento em 

andamento - será encaminhado à Inspetoria Fazendária de origem para 

homologar os processos baixados por pagamento ou acompanhar o 

parcelamento em andamento. 

• Encaminhamento à Procuradoria Geral do Estado para fins de 

Representação ao Conselho de Fazenda do Estado da Bahia - se o setor de 

saneamento constatar a existência de vício insanável ou de ilegalidade flagrante, o 

processo será encaminhado à Procuradoria Geral do Estado, com despacho 

fundamentado, para fins de Representação ao Conselho de Fazenda do Estado da 

Bahia, sugerindo a Improcedência ou Nulidade do procedimento fiscal, conforme Art. 

119, inciso II e § 1º do COTEB e art. 114, inciso II e § 1º do RPAF. 

• Encaminhamento à Procuradoria Geral do Estado com sugestão de 

alteração da multa proporcional ao tributo ou da penalidade formal - se o setor de 

saneamento detectar que no processo houve indicação de multa ou de penalidade 

formal de maneira equivocada, encaminhará à Procuradoria Geral do Estado com 

despacho fundamentado, sugerindo a devida alteração, com base no art. 119-B do 

COETB.  

• Encaminhamento do processo para Extinção por Remissão - o setor de 

saneamento verifica no Sistema de Crédito da Secretaria da Fazenda do Estado da 

Bahia, se o processo se enquadra nos Decreto nºs 5.131 de 15/01/1996; 6.976 de 

05/11/1997; Leis nº 7.438/99 e 7.504/99; Decreto nº 7.842 de 11/09/2000;  e Leis nº 
8.359 de 18/09/2002; 8.887 de 24/11/2003. Confirmado o direito à Remissão do 
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crédito tributário, o processo será encaminhado à Inspetoria Fazendária de origem, 

nos termos da Lei ou Decreto correspondente. 

 
5.2 Levantamento estatístico dos processos saneados para fins de 

inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa nos períodos de 2002 e 
2003  

 
Na tabela abaixo se pode verificar a quantidade de processos saneados 

no exercício de 2002, onde se constata que dos 7.470 processos saneados 2.122 

retornaram em diligência, o que equivale a 28% do total. Não se pode ignorar que 

dos 5.348 processos enviados para inscrição, grande parte é retorno de diligências, 

e que, além disso, no Saneamento também são corrigidos alguns erros e equívocos, 

como por exemplo, lançamento de pagamentos no processo, alteração de datas dos 

fatos geradores, alteração de datas de ciência, adequação da infração com a 

tipificação da multa aplicada, exclusão e relançamento de parcelamentos, entre 

outros. 

 

Tabela 5.2 - Processos saneados para fins de inscrição do crédito tributário 
em Dívida Ativa no exercício de 2002: 

QUANTIDADE DE PROCESSOS SANEADOS 
EXERCÍCIO DE 2002 

MÊS Inscrições em DA Diligência TOTAL 
Janeiro 262                   95             357 
Fevereiro 142                 203             345 
Março 160                 168            328 
Abril                  550                 137            687 
Maio                  537                 158             695 
Junho                  502                 137           639 
Julho                  481                 133     614 
Agosto                  559                 149             708 
Setembro                  406                 242            648 
Outubro                  489                268             757 
Novembro                  629                 247      876 
Dezembro                  631                 185            816 

TOTAL              5.348              2.122       7.470 
 Fonte: SEFAZ/DARC/GECOB
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No gráfico abaixo pode-se constatar que houve um crescimento do 

número de diligência nos meses de fevereiro e setembro a novembro, começando a 

decrescer em dezembro. 
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Gráfico 5.1 - Processos saneados para fins de inscrição do crédito 

tributário em Dívida Ativa no exercício de 2002 

 

 

Na tabela a seguir verifica-se que, no exercício de 2003, houve uma 

diminuição do percentual de processos enviados em diligência, pois dos 8.376 
processos saneados, 1.582 foram em diligência, portanto 19%. Todavia, não se 

deve esquecer que, grande parte dos processos inscritos em Dívida Ativa foi objeto 

de diligência anterior e/ou correções no próprio saneamento. 
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Tabela 5.3 - Processos saneados para fins de inscrição do crédito tributário 

em Dívida Ativa no exercício de 2003: 

QUANTIDADE DE PROCESSOS SANEADOS 
EXERCÍCIO DE 2003 

MÊS Inscrições em DA Diligência TOTAL 
Janeiro 518 124 642
Fevereiro 477 163 640
Março 462 105 567
Abril 550 137 687
Maio 697 165 862
Junho 481 107 588
Julho 635 117 752
Agosto 573 133 706
Setembro 629 142 771
Outubro 595 146 741
Novembro 606 107 713
Dezembro 571 136 707
TOTAL 6.794 1.582 8.376

 
 

Fonte: SEFAZ/DARC/GECOB

 

No gráfico abaixo se pode verificar que o número de diligências enviadas 

no exercício de 2003 se manteve quase constante, variando em torno de 105 a 165 

em cada mês. 
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5.3 Apresentação dos resultados e análise da pesquisa aplicada 
 

O questionário visou obter dados sobre a opinião dos Auditores Fiscais da 

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia e dos Procuradores da Procuradoria 

Fiscal da Procuradoria Geral do Estado da Bahia quanto ao conhecimento da 

existência e grau de importância do controle administrativo da legalidade antes da 

inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa na Secretaria da Fazenda do Estado 

da Bahia. O questionário foi enviado via internet para um total de 1026 funcionários 

e dado o prazo de 15 dias para resposta. Foram recebidas 178 respostas. A seguir 

serão apresentados os resultados das questões aplicadas. 

 

 Questão 1: Você sabia da existência do controle administrativo da 
legalidade antes da inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa na 
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia? 
 

Das pessoas entrevistadas 79% responderam que sim, 9% responderam que não 

e 12% responderam que supunha que este ato administrativo era efetuado. 

 

Tabela 5.4 - Conhecimento da existência do controle administrativo da legalidade 
antes da inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa na Secretaria da Fazenda 
do Estado da Bahia  
Resposta Quantidade Percentual 
Sim 140 79%
Não 16 9%
Supunha que era efetuado 22 12%
Total 178
                            
                          Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria)
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Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

Gráfico 5.3 - Conhecimento da existência do controle 
administrativo da legalidade antes da inscrição do 
crédito tributário em Dívida Ativa na Secretaria da 
Fazenda do Estado da Bahia  
 
 

 Questão 2: Você é a favor de que se mantenha este controle administrativo 
da legalidade antes da inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa?  

 

98% responderam que sim apenas 1% respondeu que não e também só 1% não 

tem conhecimento de causa para opinar. 

 

Tabela 5.5 - Manutenção do controle administrativo da legalidade antes da 
inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa 
Resposta Quantidade Percentual 
Sim 174 98%
Não 2 1%
Não tenho conhecimento para opinar 2 1%
Total 178
 
 

Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria)

 
 
 



 47

0

50

100

150

200

QUESTÃO 02
Sim

Não

Não tenho
conhecimento
para opinar

(174)

(2)

(2)

98%

1% 1%

 
 Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 
 

Gráfico 5.4 - Manutenção do controle administrativo da 
legalidade antes da inscrição do crédito tributário em 
Dívida Ativa 

 

 Questão 3: Na sua opinião a certeza e a liquidez do crédito tributário a ser 
inscrito em Dívida Ativa, depende de um prévio controle administrativo da 
legalidade? 

 
78% das pessoas entrevistadas opinaram que a certeza e a liquidez do crédito 

tributário a ser inscrito em Dívida Ativa depende de um prévio controle 

administrativo da legalidade, 19% responderam que não depende e apenas 3% 

não tem conhecimento de causa para opinar. 

 

Tabela 5.6 - A certeza e a liquidez do crédito tributário a ser inscrito em Dívida 
Ativa, depende de um prévio controle administrativo da legalidade 

Resposta Quantidade Percentual 
Sim 138 78%
Não  34 19%
Não tenho conhecimento para opinar 6 3%
Total 178

 Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria)
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Gráfico 5.5 - A certeza e a liquidez do crédito tributário a 
ser inscrito em Dívida Ativa, depende de um prévio 
controle administrativo da legalidade 

 

 

 Questão 4: Você acha que a presunção de legitimidade do lançamento torna 
dispensável o controle administrativo da legalidade antes da inscrição do 
crédito tributário em Dívida Ativa?  

 
Apenas 8% acham que a presunção de legitimidade do lançamento torna 

dispensável o controle administrativo da legalidade antes da inscrição em Dívida 

Ativa, já 90% acham que a presunção de legitimidade não torna dispensável o 

controle administrativo da legalidade e dos entrevistados apenas 2% não têm 

conhecimento de causa para opinar. 

 

Tabela 5.7 - A presunção de legitimidade do lançamento torna dispensável o 
controle administrativo da legalidade antes da inscrição do crédito tributário em 
Dívida Ativa 
 

Resposta Quantidade Percentual 
Sim 14 8%
Não 160 90%
Não tenho conhecimento para opinar 4 2%
Total 178

 
 

Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria)
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Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria)  
Gráfico 5.6 - A presunção de legitimidade do 
lançamento torna dispensável o controle administrativo 
da legalidade antes da inscrição do crédito tributário 
em Dívida Ativa 

 

 

 Questão 5: Na sua opinião a necessidade do controle administrativo da 
legalidade antes da inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa, na 
Secretaria da Fazenda é devido a que? 

 

Atribua o grau de importância de 1 = menor  a  5 = maior  para cada um das 
sugestões abaixo: 

 
Tabela 5.8 – Graus de importância atribuídos aos critérios apontados como 
necessários ao controle administrativo da legalidade antes da inscrição do crédito 
tributário em Dívida Ativa 

Preferência 1º % 2º % 3º % 4º % 5º 
Sugestão 

% Total

Evitar prejuízos para 
o Estado 10 4 10 10 18 8 18 18 116 65 178 

Garantir a certeza e 
a liquidez do CT 18 9 13 17 32 16 24 30 76 43 178 

Garantir o direito do 
contribuinte 11 11 17 12 20 20 30 22 86 48 178 

Evitar execuções 
judiciais nulas 3 9 15 10 6 16 26 18 112 63 178 

Evitar cancelamento 
de inscrições em DA 18 8 17 16 32 14 30 28 74 42 178 

Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria)  
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5.1 -  Evitar prejuízos para o Estado: 10% atribuíram o grau de importância 1; 4% 

atribuíram o grau de importância 2; 10% atribuíram o grau de importância 3; 10% 

atribuíram o grau de importância 4; e 65% atribuíram o grau de importância 5. 

Tabela 5.9 - Evitar prejuízos para o Estado  
Preferência 1º % 2º % 3º % 4º % 5º 

Sugestão 
% Total

Evitar prejuízos para o 
Estado 10 4 10 10 18 8 18 18 116 65 178 
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Gráfico 5.7 - Evitar prejuízos para o Estado 

 

 

5.2 - Garantir a certeza e a liquidez do crédito tributário: 18% atribuíram o grau de 

importância 1; 9% atribuíram o grau de importância 2; 13% atribuíram o grau de 

importância 3; 17% atribuíram o grau de importância 4; e 43% atribuíram o grau 

de importância 5. 

 

Tabela 5.10 - Garantir a certeza e a liquidez do crédito tributário  
Preferência 1º % 2º % 3º % 4º % 5º 

Sugestão 
% Total

Garantir a certeza e a 
liquidez do CT 32 18 16 9 24 13 30 17 76 43 178 

Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria)

 
 

Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria)
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 Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 
 
Gráfico 5.8 - Garantir a certeza e a liquidez do 
crédito tributário  

 

5.3 -  Garantir que o direito do contribuinte seja resguardado: 11% atribuíram o 

grau de importância  1; 11% atribuíram o grau de importância  2; 17% atribuíram 

o grau de importância  3; 12% atribuíram o grau de importância  4; e 48% 

atribuíram o grau de importância 5. 

 

Tabela 5.11 - Garantir que o direito do contribuinte seja resguardado 
Preferência 1º % 2º % 3º % 4º % 5º 

Sugestão 
% Total 

Garantir o direito 
do contribuinte 11 11 17 12 20 20 30 22 86 48 178 
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Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria)

Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

Gráfico 5.9 - Garantir que o direito do 
contribuinte seja resguardado 
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5.4 - Evitar execuções judiciais nulas: 3% atribuíram o grau de importância 1; 9% 

atribuíram o grau de importância 2; 15% atribuíram o grau de importância 3; 10% 

atribuíram o grau de importância 4; e 63% atribuíram o grau de importância 5. 

 

Tabela 5.12 - Evitar execuções judiciais nulas 
Preferência 1º % 2º % 3º % 4º % 5º 

Sugestão 
% Total

Evitar execuções 
judiciais nulas 3 9 15 10 6 16 26 18 112 63 178 
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Gráfico 5.10 - Evitar execuções judiciais nulas 

 

 

5.5 -  Evitar cancelamento de inscrições em Dívida Ativa: 18% atribuíram o grau 

de importância 1; 8% atribuíram o grau de importância  2; 17% atribuíram o grau 

de importância 3; 16% atribuíram o grau de importância 4; e  42% atribuíram o 

grau de importância 5. 

 

Tabela 5.13 - Evitar cancelamento de inscrições em Dívida Ativa 
Preferência 1º % 2º % 3º % 4º % 5º 

Sugestão 
% Total 

Evitar cancelamento 
de inscrições em DA 18 8 17 16 32 14 30 28 74 42 178 

Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria)

Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria)

Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 
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5.4 Discussão 
 

 

No levantamento estatístico dos processos saneados, pode-se verificar 

que muitos retornam em diligência aos setores de origem, pelos diversos motivos já 

relatados. No exercício de 2002 dos 7.470 processos saneados, 2.122 retornaram 

em diligência e em 2003 dos 8.376 processos saneados, retornaram 1.582. 

 

 

Vale ressaltar que no levantamento efetuado junto à 

SEFAZ/DARC/GECOB, em relação a quantidade de processos inscritos, muitos já 

haviam retornado de diligências feitas anteriormente, e, além disso, no saneamento 

também são corrigidos no Sistema de Crédito da SEFAZ, erros e equívocos, em que 

são dispensadas diligências aos setores de origem, tais como: lançar pagamentos; 

excluir e relançar parcelamentos; adequar os dados constantes na Certidão da 

Dívida Ativa de acordo com os dados lançados no auto de infração, como a 

descrição da infração, a tipificação da multa aplicada, datas dos fatos geradores e 

datas de ciência; 

 

 

Na aplicação do questionário aos Auditores Fiscais da Secretaria da 

Fazenda do Estado da Bahia e aos Procuradores lotados na Procuradoria Fiscal da 

Procuradoria Geral do Estado da Bahia verificou-se que a grande maioria sabe da 

existência e é a favor de que se mantenha o controle administrativo da legalidade 

antes da inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa, assim como acha que a 

certeza e a liquidez do crédito tributário depende deste controle e que a presunção 

de legitimidade do lançamento não torna dispensável o referido controle. 

 

 

Da análise dos resultados da 5ª questão da pesquisa, onde foram 

apresentadas cinco justificativas para a existência do controle administrativo da 

legalidade antes da inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa, ficou 

caracterizado que esse controle é imprescindível, tendo em vista que numa escala 
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de 1 a 5, sendo 1 o menos importante e 5 o mais importante, todas as cinco 

indicações de justificativa para a existência desse controle obtiveram o grau cinco, 

pela maioria dos entrevistados. 

 

 

Ainda em relação a essa questão, verificou-se a seguinte disposição para 

as justificativas apresentadas: em primeiro lugar, para evitar prejuízos para o Estado; 

em segundo, evitar execuções judiciais nulas; em terceiro, garantir que o direito do 

contribuinte seja resguardado; em quarto, garantir a certeza e a liquidez do crédito 

tributário; e em quinto lugar, evitar cancelamento de inscrições em Dívida Ativa. 
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VI. CONCLUSÃO 
 

A inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa, ato de controle 

administrativo da legalidade12,  torna o crédito tributário um bem público e gera 

emissão de Certidão de Inscrição em Dívida Ativa, título executivo extrajudicial, que 

goza da presunção legal de liquidez e certeza e, por isso, antes da inscrição do 

crédito tributário em Dívida Ativa faz-se imprescindível o saneamento para controle 

da legalidade de todo processo administrativo fiscal, conforme pode-se observar no 

desenvolvimento deste estudo e, sobretudo, nas tabelas 5.2 e 5.3 e nos gráficos 5.1 

e 5.2. 

 

A Administração Pública gere os bens e interesses da comunidade no 

âmbito federal, estadual e municipal, visando o bem comum e todos os seus atos 

gozam de presunção de legitimidade, mesmo que haja vício ou defeito que venha a 

invalidá-los. No entanto, se o crédito tributário fosse inscrito eivado de vícios, na 

esfera judicial este ato provavelmente seria invalidado e em conseqüência, seria 

cancelada a inscrição, após o Estado já ter despendido muito para o andamento 

processual. 

 

As hipóteses que direcionaram o estudo de caso foram se a certeza e a 

liquidez do crédito tributário a ser inscrito em Dívida Ativa, depende de um prévio 

controle administrativo da legalidade e se, sem este controle, não estariam 

resguardados os direitos individuais, nem estariam respeitados os princípios da 

legalidade e da segurança jurídica. Foram feitos levantamentos estatísticos dos 

processos saneados para fins de inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa no 

período de 2002 e 2003 e aplicado um questionário, a fim de testar as hipóteses 

levantadas. 

 

Dos levantamentos estatísticos, conforme podemos observar nas tabelas 

5.2 e 5.3 e gráficos 5.1 e 5.2, conclui-se que no momento há a necessidade do 

controle administrativo da legalidade dos processos a serem inscritos em Dívida 

Ativa para sanar as irregularidades ou equívocos, através de diligências. 

                                                 
12 Lei nº 6.830 de 22/09/1980. 
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Quanto ao questionário aplicado, pode-se constatar, no item 

apresentação dos resultados e análise da pesquisa aplicada, considerando-se aqui 

os índices mais representativos, que 98% dos entrevistados são favoráveis à 

manutenção desse controle (tabela 5.5 e gráfico 5.4); 78% concordam que a certeza 

e a liquidez do crédito tributário depende de um prévio controle administrativo da 

legalidade (tabela 5.6 e gráfico 5.5);  90% acham que a presunção de legitimidade 

do lançamento, não torna dispensável o controle administrativo da legalidade (tabela 

5.7 e gráfico 5.6); 65% consideram que a necessidade do controle administrativo da 

legalidade tem como principal objetivo evitar prejuízos para o Estado (tabela 5.9 e 

gráfico 5.7);  e 63% acham que o principal objetivo desse controle é evitar 

execuções judiciais nulas (tabela 5.12 e gráfico 5.10); com base nestes dados, 

conclui-se que as hipóteses foram confirmadas, ou seja, a certeza e a liquidez do 

crédito tributário a ser inscrito em Dívida Ativa depende de um prévio controle 

administrativo da legalidade; a presunção de legitimidade do lançamento não torna 

dispensável este controle e sua manutenção é necessária, principalmente, para 

evitar prejuízos ao Estado, execuções judiciais nulas, como também garantir que 

sejam resguardados os direitos do contribuinte, garantir a certeza e a liquidez do 

crédito tributário, uma vez que estariam respeitados os princípios da legalidade e da 

segurança jurídica, e ainda evitar cancelamento de inscrições em Dívida Ativa. 

 

Portanto quanto mais corretos os dados constantes na Certidão de 

Inscrição em Dívida Ativa, menor é a possibilidade de o Estado perder o crédito 

tributário numa futura ação do contribuinte na esfera jurídica, além do que o 

contribuinte estando ciente de que antes da inscrição do seu débito em Dívida Ativa 

é efetuado um controle administrativo para verificar se realmente ele é devedor, há 

menos probabilidade de questionar o quantum devido, facilitando assim o 

andamento e conclusão dos processos. 

 

Este estudo não se esgota nesta pesquisa e poderá ser objeto de 

referência para futuras investigações, além de servir de referencial para a Secretaria 

da Fazenda do Estado da Bahia como um instrumento de tomada de decisões 

relativas ao controle administrativo da legalidade na inscrição do crédito tributário em 

Dívida Ativa. 



 58

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 26ª Ed. Rio de Janeiro: 
Malheiros Editores, 2001. 
 
 
COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 3ª Ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1999. 
 
 
BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro, atualizada por Mizabel Abreu 
Machado Derzi. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. 
 
 
NOGUEIRA, Johnson Barbosa. O controle da legalidade da inscrição em dívida 
ativa tributária. Tese aprovada pelo vi congresso nacional de administração. 
Paraná: 1981. 
 
 
MENEZES, José Alexandre de Souza. Metodologia do trabalho científico. 
Salvador: 2003. 
 
 
ALVES, Magda. Como escrever teses e monografias: um roteiro passo a passo. 
1ª Ed. Rio de Janeiro: Campus. 2003. 
 
 
TACHIZAWA, Takeshy & MENDES, Gildásio. Como fazer monografia na prática. 
7ª Ed. revisada atual. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003. 
 
 
SERRA-NEGRA, Carlos Alberto & SERRA-NEGRA, Elizabete Marinho. Manual de 
trabalhos monográficos de graduação, especialização, mestrado e doutorado. 
1ª Ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
 
Constituição Federal de 1988 e suas emendas. 
 
 
Código Tributário Nacional – Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. 
 
 
Código Tributário do Estado da Bahia – Lei nº 3.596, 11 de dezembro de 1981. 
 
 
Manual Saneamento Para Inscrição em Dívida Ativa - Maio/1998. 



 59

APÊNDICE 
QUESTIONÁRIO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TÉCNICAS FAZENDÁRIAS 
 
Pós-Graduandos: 
Edivani Nogueira de Oliveira Rios                enogueira@sefaz.ba.gov.br 
Josemir Nogueira de Oliveira                        josemir@sefaz.ba.gov.br 
Terezinha Iraci Nogueira de Oliveira            toliveira@segaz.ba.gov.br 
 

Pesquisa: O Controle Administrativo da Legalidade na Inscrição do Crédito Tributário em 
Dívida Ativa na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. 

 

Público alvo: Auditores Fiscais e Procuradores do Estado da Bahia. 

 

Não há necessidade de identificar-se, porém gostaríamos de saber sua área de atuação. 

Data de recebimento:       /    /2004 

Data de resposta:             /    /2004 

Cargo/Função:  

O objetivo deste questionário, elaborado pelos pós-graduandos supra citados do Curso de 
Pós-Graduação em Técnicas Fazendárias, na Faculdade de Ciências Contábeis da 
Universidade Federal da Bahia, consiste em obter subsídios à elaboração do trabalho 
acadêmico de conclusão do Curso. 

Os resultados desta pesquisa serão compilados e apresentados de maneira a delinear a 
necessidade de manutenção do saneamento dos processos a serem inscritos em Dívida 
Ativa na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, para fins de controle da legalidade, 
evitando prejuízos futuros para o Estado da Bahia. 

Solicitamos que com base na sua experiência, bem como seus conhecimentos, responda às 
perguntas que se seguem. 

Desde já, agradecemos seu apoio no preenchimento deste questionário, lembrando que as 
respostas deverão ser enviadas até o dia 23/04/2004.

Atenciosamente, 

Edivani Nogueira de Oliveira Rios 
Josemir Nogueira de Oliveira 
Terezinha Iraci Nogueira de Oliveira 

 

Prof. João Vicente da Costa Neto 
Orientador 
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1. O controle administrativo da legalidade na inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa 
compreende uma análise dos processos a serem inscritos, onde são examinados os 
elementos formadores do ato, como: prazos legais foram cumpridos?  Sujeito passivo foi 
devidamente cientificado? Os preceitos legais foram obedecidos, tipo: a ocorrência do 
fato gerador, a determinação da base de cálculo, a aplicação da alíquota e da 
penalidade? 

 
 Você sabia da existência do controle administrativo da legalidade antes da inscrição do 
crédito tributário em Dívida Ativa na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia? 

 SIM 
 NÃO 
 SUPUNHA QUE ESTE ATO ADMINISTRATIVO ERA EFETUADO 

 

2. Você é a favor de que se mantenha este controle administrativo da legalidade antes da 
inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa? 

 SIM 
 NÃO 
 NÃO TENHO CONHECIMENTO DE CAUSA PARA OPINAR  

 

3. Na sua opinião a certeza e a liquidez do crédito tributário a ser inscrito em Dívida Ativa, 
depende de um prévio controle administrativo da legalidade? 

 SIM 
 NÃO 
 NÃO TENHO CONHECIMENTO DE CAUSA PARA OPINAR 

 

4. Você acha que a presunção de legitimidade do lançamento torna dispensável o controle 
administrativo da legalidade antes da inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa?  

 SIM 
 NÃO 
 NÃO TENHO CONHECIMENTO DE CAUSA PARA OPINAR 

       

5. Na sua opinião a necessidade do controle administrativo da legalidade antes da 
inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa, na Secretaria da Fazenda é importante 
devido a que? 

Atribua o grau de importância de 1=menor  a  5=maior  para cada uma das sugestões 
abaixo: 

 1 2 3 4 5 
5.1 - Evitar prejuízos para o Estado pela nulidade do crédito 
tributário 

     

5.2 - Garantir a certeza e a liquidez do crédito tributário       
5.3 - Garantir que o direito do contribuinte seja resguardado       
5.4 - Evitar execuções judiciais nulas      
5.5 - Evitar cancelamento de inscrições em Dívida Ativa      
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