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RESUMO 
 

 

 
BEZERRA, Francisco Agliberto; PEREIRA JÚNIOR. João Carlos Bernardes; 
OLIVEIRA, Mirian. Declaração e Apuração Mensal do ICMS – DMA como 
instrumento de cobrança executiva. 2004. 64 f. 
 
 
 
O presente trabalho tem por objetivo fazer um estudo sobre a adequação da 
Declaração e Apuração Mensal do ICMS – DMA ao processo de cobrança executiva 
da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Tem como ponto de referência o 
documento existente em outro órgão da administração pública federal como é o caso 
da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, utilizado pela 
Secretaria da Receita Federal. Destaca a legislação existente referente a 
documentos declaratórios com natureza de confissão de dívida. Propõe uma idéia 
de alteração no atual documento para viabilizar a cobrança automática executiva. 
Para tanto, foi realizada uma pesquisa com a aplicação de um questionário, tendo 
como público alvo funcionários da Secretaria da Fazenda. Os resultados foram 
tabulados e analisados de modo a permitir uma perfeita compreensão do 
posicionamento dos funcionários da Secretaria da Fazenda em relação à 
modalidade de documento declaratório. Assim, chegou-se a conclusão de que os 
créditos tributários declarados por DMA favorecem ao objeto de cobrança executiva 
da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, na medida que, promove a liquidez e 
certeza e torna possível o inicio do processo judicial de cobrança forçada, de 
maneira mais ágil, sem ferir os princípios constitucionais.  
 

 

Palavras-Chave: Declaração e Apuração Mensal do ICMS - DMA;  Crédito Tributário 
– Conceito e Lançamento; Impostos e competências Secretaria da Fazenda do 
Estado da Bahia (SEFAZ-BA). 
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ABSTRACT 
 

 

 
BEZERRA, Francisco Agliberto; PEREIRA JÚNIOR. João Carlos Bernardes; 
OLIVEIRA, Mirian. Declaration and Monthly Verification of the ICMS - DMA as 
instrument of executive collecting. 2004. 64 f. 

 
The present work has for objective to make a study on the adequacy of the 
Declaration and Monthly Verification of the ICMS – DMA to the process of foreclosure 
of the Financial Bureau of the State of the Bahia. Has as control point the existing 
document in another agency of the federal public administration as is the case of the 
Declaration of Debits and Credits Federal Tributaries – DCTF, used for the 
Secretariat of the Federal Prescription. It detaches the referring existing legislation 
the declaratory documents with nature of confession of indebtness.  It considers an 
idea of alteration in the current document to make possible the executive automatic 
collecting.  For in such a way, a research with the application of a questionnaire was 
carried through, having as public target employee of the Financial Bureau. The 
results had been tabulated and analyzed in order to allow a perfect understanding of 
the positioning of the employees of the Financial Bureau in relation to the declaratory 
document modality. Thus, it was arrived conclusion of that the credits tributaries 
declared for DMA favor to the object of foreclosure of the Financial Bureau of the 
State of the Bahia, in the measure that, promotes the liquidity and certainty and 
becomes possible the beginning of the action at law of forced collecting, in more 
agile way, without wounding the principles constitutional 
 
 

 

Key-Words: Declaration and Monthly Verification of the ICMS - DMA; Tributary 
Credit – Concept and Entering; Taxes and abilities. Financial Bureau of the State of 
the Bahia (SEFAZ-BA). 
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I. INTRODUÇÂO 
 

1.1 Contexto 
 

As organizações procuram investir na modernização, através do aparelhamento 

tecnológico e um novo direcionamento gerencial que as levem a um funcionamento 

mais ágil e eficiente para atender às demandas da sociedade com melhores serviços 

públicos e com custos menores. Equipar os aparelhos da administração para 

executar essas tarefas é uma questão política importante mas, se faz necessário a 

adequação de procedimentos direcionados a alcançar tais objetivos. 

 

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia utiliza a Declaração e Apuração 

Mensal do ICMS - DMA1 para obter as informações necessárias para controlar o 

recolhimento dos contribuintes inscritos na condição de Regime Normal de 

Apuração, apresentada com periodicidade mensal. Quando da não efetivação do 

pagamento do tributo, a SEFAZ – BA emite uma Notificação Fiscal abrindo-se um 

prazo de dez dias para pagamento do ICMS declarado através da DMA. 

 

Por outro lado, a Secretaria da Receita Federal para obter as informações 

necessárias para controlar o recolhimento dos diversos tributos federais, utiliza a 

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)2, que tem natureza 

de confissão de dívida. E, quando da não efetivação do pagamento por parte do 

declarante, esse instrumento não necessita de lançamento de ofício e é 

encaminhando diretamente para a cobrança executiva, inclusive com inscrição em 

Dívida Ativa, que, segundo Baleeiro (2001, p. 1006)3, "é um procedimento 

                                                 
1 Declaração e Apuração Mensal do ICMS – DMA é um documento de informações econômico-fiscais 
da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, de apresentação mensal obrigatória dos contribuintes 
inscritos no cadastro estadual na condição de contribuintes normais, inclusive os que optarem pelo 
pagamento do imposto pelo regime de apuração em função da receita bruta, exceto os 
estabelecimentos inscritos sob o código de atividade 6312-6/03 (depósito de mercadorias próprias). 
2 DCTF é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais que deverá ser entregue, 
trimestralmente, pelas pessoas jurídicas, na unidade da Secretaria da Receita Federal da jurisdição 
fiscal a qual a pessoa jurídica pertence.  
3 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Atualização de Misabel Abreu Machado Derzi. 11. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 1006. 
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administrativo que habilita a fazenda a ingressar em juízo para executar o sujeito 

passivo ou responsável, com um título líquido e certo, imediatamente exigível."  

Dessa forma, esse trabalho se torna importante diante da realidade hoje vivida pela 

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia pois, de fato, procura tornar mais ágil a 

cobrança de créditos tributários declarados e não recolhidos aos cofres do estado.  

Propõe-se a adequação da atual Declaração e Apuração Mensal do ICMS (DMA) 

aos moldes da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), 

utilizada pela Secretaria da Receita Federal, constituindo num instrumento de 

confissão de dívida, não devendo mais ser objeto de lançamento de ofício, devendo 

ser encaminhada diretamente para cobrança executiva,  

 

1.2  Problema 
 

Como a Declaração e Apuração Mensal do ICMS (DMA) pode favorecer o processo 

de cobrança executiva dos créditos tributários na Secretaria da Fazenda do Estado 

da Bahia? 

 

1.3  Hipótese 
 

Os créditos tributários declarados por DMA favorecem ao objeto de cobrança 

executiva da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, na medida que promove a 

liquidez e certeza, e torna possível o início do processo judicial de cobrança forçada, 

de maneira mas ágil, sem ferir os princípios constitucionais. 

 

 

1.4  Objetivos 
 

1.4.1 Geral 
 

Investigar de que forma os créditos tributários declarados na Declaração e Apuração 

Mensal do ICMS – DMA, podem favorecer o processo de cobrança executiva na 

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. 
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1.4.2 Específicos 
 

• Identificar conceitos teóricos de fundamentação da pesquisa sobre: Crédito 

Tributário, lançamento de créditos, impostos e competências, conceitos de 

notificação. 

• Pesquisar a legislação existente sobre documentos declaratórios de confissão 

de dívida tributária. 

• Diagnosticar  a opinião dos funcionários da Secretaria da Fazenda do Estado 

da Bahia, através de questionário, sobre a aplicabilidade da Declaração e 

Apuração Mensal do ICMS – DMA como instrumento de cobrança executiva. 

• Identificar necessidades de adequação da DMA à cobrança executiva. 

• Propor sugestões de alteração na legislação da DMA com vistas a sua 

adequação ao processo de cobrança executiva da Secretaria da Fazenda do 

Estado da Bahia. 

• Destacar os principais aspectos em que a utilização DMA poderão contribuir 

para a cobrança executiva na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. 

 

 

1.5   Justificativa 
 

A sistemática do lançamento por homologação, aplicável aos tributos, desperta 

justificáveis preocupações no seio da Administração Tributária.  

 

Por certo, diante de tais preocupações, foi concebido pela Secretaria da Receita 

Federal, um instrumento de inegável valia: a declaração e confissão de dívidas 

tributárias que tomou o nome de Declaração de Débitos e Créditos Tributários 

Federais – DCTF, onde impõe ao contribuinte a apresentação periódica do valor do 

tributo a ser recolhido. 

 

Confrontando-se a informação com os pagamentos, e havendo discrepância, importa 

normalmente em inscrição do débito em Dívida Ativa, como antecedente necessário 

à cobrança judicial. 
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A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia vem investindo na modernização de 

suas atividades, criando mecanismos de cobrança mais ágeis e eficazes, sem 

perder de vista o padrão de qualidade exigido para tal finalidade. A implementação 

de mais um aliado no processo de cobrança é extremamente importante.  

 

Portanto, esse trabalho é relevante para o Estado da Bahia, porque se propõe a 

realizar uma análise sobre a declaração de dívida de créditos tributários, procurando 

desenvolver o instrumento existente na legislação atual em um novo instrumento de 

confissão de dívida, com o objetivo de viabilizar a cobrança executiva automática, 

tornando mais ágil a recuperação de créditos.  

 

 

1.6   Metodologia 
 

1.6.1 Objeto  
 

O presente estudo tem como objeto a evolução da DMA (Demonstrativo Mensal e 

Apuração do ICMS) da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, a um nível da 

DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) da Secretaria da 

Receita Federal, no que diz respeito ao mecanismo de confissão de dívida tributária, 

contido no documento federal (DCTF). 

 
Com o objetivo de delinear a viabilidade da adequação da atual Declaração e 

Apuração Mensal do ICMS - DMA aos moldes da Declaração de Débitos e Créditos 

Tributários Federais – DCTF, utilizada pela Secretaria da Receita Federal, 

constituindo-se num instrumento de confissão de dívida, foi elaborado um 

questionário, com perguntas fechadas, mas com a possibilidade de serem incluídas 

respostas diferentes, direcionado a funcionários da Secretaria da Fazenda do 

Estado da Bahia. Esta pesquisa devia responder questionamentos e elucidar 

dúvidas referentes à sistemática de utilização e existência de documentos 

declaratórios, bem como sua sistemática de cobrança e a natureza (confissão de 

dívida); a importância na adoção, pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, 

de um documento similar, e ainda, a viabilidade da adequação de documento já 
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existente; a periodicidade de apresentação e que empresas estariam obrigadas a 

apresentar o novo modelo de declaração. 

 

1.6.2 Classificação da Pesquisa 
 

1.6.2.1 Quanto ao objetivo 

 
O presente estudo trata-se de uma pesquisa exploratória por ter como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses (GIL, 2002, p. 41)4, aprofundando as idéias sobre o 

assunto. (ALVES, 2003, p. 53)5.  

 

1.6.2.2 Quanto ao procedimento 
 

Trata-se a presente pesquisa de um estudo de caso por tratar-se o objeto de 

pesquisa de um fenômeno contemporâneo em um contexto real de uma Secretaria 

da Fazenda do Estado da Bahia, o que oportuniza a verificação in loco do fenômeno 

pesquisado, permitindo explorar a teoria, esclarecer aspectos ainda não definidos, 

descrever a situação do contexto, explicar variáveis, formular teorias ou hipóteses 

(GIL, 2002) 

 

1.6.2.3 Levantamento e Análise dos dados coletados 
 
 
Para a realização da presente pesquisa foram realizados estudos bibliográficos e 

documentais objetivando dar aporte teórico necessário para a sua fundamentação; 

foram aplicados questionários aos servidores fiscais da Secretaria da Fazenda do 

Estado da Bahia, cujos resultados se encontram consolidados e analisados no 

Capítulo III dos resultados e discussão da presente investigação. 

 

 

                                                 
4 GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa.  4 ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 41. 
5 ALVES, Magda. Como escrever teses e monografias: um roteiro passo a passo. Rio de Janeiro: 
Campus, 2003. p. 53. 
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II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 – Contexto 
 
Inicialmente cabe ressaltar que no prosseguir deste estudo, busca-se analisar e 

entender melhor as idéias de autores pátrios em relação aos documentos 

declaratórios de confissão de dívida, procurando respostas ao fiel objetivo deste 

trabalho. Para tanto, um estudo abrangendo a constituição e exigibilidade do crédito 

tributário, suas formas de lançamento – em especial o lançamento por confissão de 

dívida,  e as jurisprudências existentes no Judiciário brasileiro precede a análise de 

uma pesquisa realizada na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Esta, por 

sua vez,  servirá de pano de fundo para implementação de uma idéia que visa a 

transformação de um documento pré-existente na SEFAZ-BA (DMA), em um novo 

documento com características idênticas a da utilizada pela Secretaria da Receita 

Federal (DCTF). 

 

 

2.2  - Crédito Tributário 
 
2.2.1 – Conceito de Crédito Tributário 
 
De acordo com Cunha (apud BALEEIRO, 2001, p. 771)6, “a palavra crédito vem do 

latim creditum, credere (creer, séc. XIII), que significa confiança, segurança de 

alguma coisa.” 

 

Acrescentando, Baleeiro (2001, p. 772)7 prossegue: 

 
Na expressão crédito tributário a idéia de confiabilidade e solvabilidade 
aparece indiretamente, por meio das preferências, garantias e privilégios 
que o afetam. Refere-se ao direito de crédito da Fazenda Pública, oriundo 
de obrigação tributária. Sendo o tributo uma obrigação ex-lege, na 
terminologia do Código Tributário Nacional destacou-se o crédito tributário 
da obrigação. Apesar de o crédito tributário decorrer da obrigação principal 
e ter idêntica natureza à da obrigação, resta claro que a expressão está 
reservada à dinâmica e aplicação do Direito Tributário, aos procedimentos 

                                                 
6 Ibidem. p. 771. 
7 Ibidem. p. 772. 
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da administração para a cobrança, fiscalização e formação do título 
executivo da Fazenda Pública, às garantias e privilégios que cercam o 
direito do sujeito ativo.  

 

 

Segundo Bastos (1995, p. 206)8, “o crédito tributário pode ser definido como o direito 

subjetivo de que é portador o sujeito ativo9 de uma obrigação tributária e que lhe 

permite exigir do sujeito passivo10 o seu objeto.” 

 

Em Nogueira (1995, p. 291)11, encontra-se o seguinte esclarecimento: 

 
O crédito é a prestação, é o próprio direito creditório “quantificado” e 
decorrente da apuração da obrigação principal; tem a mesma natureza da 
obrigação, porque ele é a própria obrigação depois de apurada e 
matematicamente expressa em conceito absolutamente determinado, ou 
seja, em quantia.   

 
 

2.2.2 Constituição do Crédito Tributário 
 

É o lançamento a forma pela qual o Poder Público constitui o Crédito Tributário, 

consoante a conceituação do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN: 

 
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o 
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, 
propor a aplicação da penalidade cabível. 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória sob pena de responsabilidade funcional.12

 

 

A propósito Baleeiro (2001, p. 782), diz que: 

 

                                                 
8 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito financeiro e de direito tributário. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
1995. p. 206. 
9 O sujeito ativo é o Estado ou preposto seu. 
10 O sujeito passivo é o pagante designado por lei: o contribuinte, o substituto do contribuinte, o 
responsável pela dívida do contribuinte. 
11 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de direito tributário. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 247. 
12 BRASIL. Código tributário nacional. Coord. Maurício Antônio Ribeiro Lopes. 5. ed. rev. Atual. e 
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.  
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Na doutrina o lançamento tem sido definido como o ato, ou a série de atos, 
de competência vinculada, praticada por agente do Fisco, para verificar a 
realização do fato gerador em relação a determinado contribuinte, 
apurando qualitativa e quantitativamente o valor da matéria tributável; 
segundo a base de cálculo, e, em conseqüência, liquidando o quantum do 
tributo a ser cobrado. 

 

 

Em seguida,  Baleeiro (2001, p. 784)13 conceitua lançamento: 

 
[...] é o ato jurídico administrativo vinculado e obrigatório de individuação e 
concreção da norma tributária ao caso concreto (ato aplicativo) 
desencadeando efeitos confirmatórios-extintivos (no caso de homologação 
do pagamento) ou conferindo exigibilidade ao direito de crédito que lhe é 
preexistente para fixar-lhe os termos e possibilitar a formação do título 
executivo. 

 

 

2.2.3 Modalidades de Lançamento do Crédito Tributário 
 

O Código Tributário Nacional, em seus arts. 147 a 160, cuida das espécies ou 

modalidades de lançamento14 dividindo-o em três espécies, como descrito por 

Bastos (1995, p. 211)15: 

 
Com efeito, levando-se em conta o grau de colaboração entre o fisco e o 
contribuinte, foi o lançamento dividido em três espécies: 
 
a) Lançamento direto ou de ofício, onde não existiria participação alguma 

do administrado. Aqui, o fisco age por iniciativa própria. 
 
b) Lançamento misto ou por declaração, onde o próprio nome esta a 

apontar a participação de ambas as partes na sua elaboração. O 
contribuinte presta as informações sobre a ocorrência dos 
pressupostos de fato da incidência para que o fisco opere o 
lançamento. 

 
c) Autolançamento ou lançamento por homologação, onde todas as 

providências necessárias são levadas a cabo pelo contribuinte, 
restando para a Administração a atarefa de homologar os atos 
realizados. Em outras palavras, o próprio contribuinte diligencia o 
lançamento e antecipa o pagamento para que a autoridade o 
homologue. 

 
 
 

                                                 
13 BALEEIRO. Op. cit. p. 784. 
14 O legislador adota como critério para classificar o lançamento o do grau de colaboração do 
administrado com vistas a celebração do ato. (BASTOS, 1995, p. 211)  
15 BASTOS. Op. cit. p. 211. 
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2.2.4 Constituição e exigibilidade do crédito tributário. 
 

Na chamada dinâmica de constituição e exigibilidade do Crédito Tributário, pode se 

fixar quatro grandes marcos temporais: o primeiro, consiste na veiculação legal de 

uma hipótese de incidência ou fato gerador abstrato como elemento causador do 

efeito necessário ao surgimento da relação jurídico tributária (lei); o segundo, 

consiste na concretização da previsão normativa da hipótese de incidência ou fato 

gerador concreto, o que faz nascer a obrigação jurídico-tributária, surgindo, assim, o 

vínculo jurídico necessário do contribuinte ao fisco, identificando-se o dever de pagar 

tributo e o direito, por outro lado, de recebê-lo; o terceiro, consiste justamente em 

quantificar o volume de recursos pecuniários a serem transferidos para os cofres 

públicos, visto que já existe a relação jurídica entre o Fisco e o contribuinte, através 

de procedimento administrativo denominado de lançamento16, o que faz surgir o 

Crédito Tributário; e, por último, não extinto o crédito tributário pelo pagamento, 

impõem-se à Administração Tributária dar forma a um título extrajudicial para prover 

a execução judicial da dívida não paga.  

 

Para tanto, faz-se a inscrição do crédito em Dívida Ativa, conferindo ao mesmo 

liquidez e certeza.  

 

Finalmente, a certidão de inscrição em Dívida Ativa será o título extrajudicial hábil 

para cobrar em juízo o pagamento do crédito tributário. 

 

 

2.2.5 Formas ou espécies de lançamentos 
 

Segundo a doutrina tributária tradicional, são três as formas ou espécies de 

lançamento: lançamento direto ou de oficio, lançamento por declaração ou misto e 

lançamento por homologação ou autolançamento. 

 

No caso do lançamento direto, a constituição do crédito tributário é efetivada por 

iniciativa exclusiva do Fisco. Se houver participação do contribuinte será no sentido 

                                                 
16 O lançamento declara ou reconhece a existência da obrigação tributária e constitui e quantifica o crédito 
tributário. 
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de fornecer dados, normalmente contábeis, exigidos pelos agentes fiscais, no curso 

do procedimento. São exemplos desta modalidade os impostos patrimoniais, como o 

IPTU17 e o IPVA18, e o Auto de Infração. 

 

Do ponto de vista normativo, o lançamento direto ou de ofício encontra-se previsto 

no art. 149 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), nos 

seguintes termos: 

 
“Art. 149 - O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade 
administrativa nos seguintes casos: 
I - quando a lei assim o determine; 
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e 
na forma da legislação tributária; 
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado 
declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na 
forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela 
autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não preste 
satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade; 
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer 
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração 
obrigatória; 
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa 
legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo 
seguinte; 
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de 
terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade 
pecuniária; 
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício 
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação; 
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por 
ocasião do lançamento anterior; 
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou 
falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma 
autoridade, de ato ou formalidade essencial.” 
Parágrafo único.. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto 
não extinto o direito da Fazenda Pública. 
 
 

Em relação ao lançamento misto ou por declaração existe uma atuação conjunta do 

Fisco e contribuinte (ou terceiro) na configuração do lançamento, onde, por força de 

previsão legal neste sentido, o contribuinte apresenta declarações e informações ao 

fisco que, apreciando e processando os dados fornecidos, expede, ao final, 

notificação de lançamento ao contribuinte, na qual especifica o valor devido e data 

limite para o pagamento. 

 

                                                 
17 Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (Art. 32 do CTN). 
18 Imposto sobre a propriedade de veículos automotores. (Art. 155, inciso III da CF). 
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Do ponto de vista legal, o lançamento por declaração ou misto está inserido no art. 

147 do Código Tributário Nacional, assim especificado: 

 
“Art. 147 - O lançamento é efetuado com  base na declaração do sujeito 
passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação 
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de 
fato, indispensáveis à sua efetivação. 
§ 1° A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando 
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação 
do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento. 
§ 2° Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão 
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão 
daquela.” 

 

 

Por fim, temos o chamado lançamento por homologação ou autolançamento que 

ocorre quando o sujeito passivo (contribuinte) antecipa o pagamento do tributo sem 

prévio exame de autoridade tributária. Sua homologação opera-se de duas formas 

distintas: a primeira, de maneira expressa, quando há uma apreciação por parte do 

Fisco e este reconhece a exatidão das informações com o fato gerador respectivo; a 

segunda, de maneira tácita, quando vence o prazo decadencial sem apreciação da 

ação do contribuinte por parte do Fisco. 

 

Do ponto de vista legal, o lançamento por homologação ou autolançamento está 

fundamentado no art. 150 do Código Tributário Nacional, como se segue: 

 
“ Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos 
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento 
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que 
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida 
pelo obrigado, expressamente a homologa. 
§ 1° O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos desta lei extingue 
o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento. 
§ 2° Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à 
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à 
extinção total ou parcial do crédito. 
§ 3° Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, 
considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na 
imposição de penalidade, ou sua graduação. 
§ 4° Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5(cinco) anos, a 
contar da ocorrência do fato gerador, expirado esse prazo sem que a 
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o 
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovado a 
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.” 
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Em resumo, pode-se dizer que, o lançamento por homologação existe quando a 

Administração expressamente concorda com a atividade do contribuinte de calcular 

por conta da lei o imposto devido, fazendo o seu pagamento. 

 

Em Baleeiro (2001, p. 787 / 788), encontra-se o seguinte esclarecimento: 

 
[...] nos tributos lançados por homologação, acontecido o fato jurídico, 
instala-se uma relação tributária intersubjetiva, em que os graus de eficácia 
se desenvolvem em ritmo diferente e peculiar. O sujeito passivo tão logo 
seja inaugurada a relação obrigacional, tem o dever de apurar o montante 
devido, efetuar o pagamento no prazo estabelecido em lei, fazer 
declarações tempestivas e recolher a importância devida, antes de 
qualquer manifestação da Fazenda Pública. Podemos dizer que o ato de 
homologação expressa ou tácita da atividade do contribuinte assim 
desenvolvida, efetuada a posteriori, tem duplo efeito: 
• confirmar as operações realizadas pelo particular, nesse momento 

por ficção equiparadas legalmente ao ato administrativo; 
• extinguir o crédito tributário (e a obrigação). 

        A inexistência do pagamento devido ou a eventual discordância da 
Administração com as operações realizadas pelo sujeito passivo, nos 
tributos lançados por homologação, darão ensejo a lançamento de ofício, 
na forma disciplinada pelo art. 149 do CTN, e eventual imposição de 
sanção (auto de infração). O lançamento de ofício é que iniciará a 
formação do título executivo extrajudicial. [...] 
        O lançamento de ofício é ato sempre necessário para dotar de 
exigibilidade o direito de crédito que lhe preexiste e iniciar o procedimento 
de formação do título, imprescindível à execução judicial, mesmo se o 
procedimento originariamente previsto para o lançamento for 
homologatório, conforme estabelece o art. 149 do CTN.  

 
 
 

Por outro lado, Pinheiro Xavier19 apud Coelho20 (2001, p. 674), diz: 

 
        “Tenha-se desde logo a presente figura do lançamento por 
homologação, existente na esmagadora maioria dos tributos modernos, 
nestes não é necessária a prática de um ato administrativo de lançamento 
antes do pagamento do tributo, de tal modo que a relação tributária se 
constitui e extingue independentemente desse ato jurídico. Aqui é evidente 
que a eficácia constitutiva da obrigação resulta, por si só, do fato tributário”. 

 
 
 
 
Ainda, Pinheiro Xavier21 apud Coelho22 (2001, p. 675-676), teoriza: 

 
 

                                                 
19 XAVIER, Alberto Pinheiro. Do lançamento. Teoria Geral do Ato, do Procedimento e do Processo Tributário. 
2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 558. 
20 COÊLHO, Sacha Calmon N. Curso de direito tributário brasileiro. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 674. 
21 XAVIER, Alberto Pinheiro. Ob. Cit., p. 573. 
22 COELHO, Sacha Calmon N. Ob. Cit., p.675-676. 
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        “Não se diga que o título executivo é a inscrição da dívida ativa e não 
o lançamento. [...] a inscrição da dívida nada mais é do que um ato de 
controle suplementar dos requisitos de legalidade extrínseca do 
lançamento, com a natureza de um visto, que não pode modificar, alterar 
ou substituir o ato principal a que se reporta. Em bom rigor se dirá que o 
título executivo é o lançamento, uma vez objeto de controle positivo pelo 
ato de inscrição da dívida. 
        Sendo, como é, título executivo, o lançamento tem a função específica 
de criar, unilateralmente, em favor do próprio credor público o direito 
processual à execução. O lançamento traduz assim num juízo declarativo 
da obrigação tributária e num comando constitutivo da ação executiva, que 
é autônoma da primeira. E dizemos que o comando tem eficácia 
constitutiva porque ‘faz nascer a ação executiva, criando para o credor o 
direito de a promover, para os órgãos executivos o poder e o dever de 
exercer a sua atividade em ordem à consecução do fim da mesma ação, e 
para o devedor a sujeição ao exercício da atividade executiva...’ 
        [...] 
        Como qualquer título executivo jurídico, o lançamento é condição 
necessária para o exercício do direito de ação executiva; e só não é 
condição suficiente porque carece ainda de um ato suplementar de controle 
(a inscrição de dívida ativa), que confirme, com efeitos declarativos, a 
exigência, a certeza e a exigibilidade do crédito”. 

 

 

2.2.6 Lançamento do crédito tributário por confissão de dívida 
 
O instituto do lançamento do crédito tributário por meio de confissão de dívida em 

documento declaratório é um excelente instrumento de cobrança automática. 

Contudo, como se trata de uma modalidade de lançamento não prevista literalmente 

no CTN, certamente desencadeará algumas controvérsias. 

 

O lançamento do crédito tributário caracteriza-se com a entrega do documento 

declaratório de confissão de dívida, sendo prescindível tanto a instauração de 

procedimento administrativo fiscal ou notificação ao sujeito passivo, bem como a 

homologação formal. Pode-se afirmar, então que o crédito tributário é constituído no 

momento da declaração realizada e nos termos em que foi confessado pelo 

contribuinte, não se cogitando mais da incidência do instituto da decadência, e sim 

de sujeição à prescrição. 

 

A Secretaria da Receita Federal vem se utilizando desta modalidade de documento 

tendo como base legal o art. 5º do Decreto-Lei nº 2.124 de 13 de junho de 1984, 

com a seguinte redação: 
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Art. 5 - O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações 
acessórias relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da 
Receita Federal. 
 § 1º O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, 
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de 
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido 
crédito. 
§ 2º Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, 
corrigido monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e 
dos juros de mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em 
dívida ativa, para efeito de cobrança executiva, observado o disposto no 
§ 2º23 do artigo 7º do Decreto-lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983. 
 

 

Do mesmo modo, O Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) utiliza-se da 

Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social  

(GFIP) como um documento declaratório que tem a natureza de confissão de dívida, 

caracterizando-se como um meio de constituição do crédito tributário, nos termos da 

Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, nas art. 32, inciso IV e § 2º e 33, § 7º: 

 
“Art. 32.  A empresa é também obrigada a: 
 [...] 
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, 
por intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados 
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras 
informações de interesse do INSS. (Inciso acrescentado  pela Lei nº 9.528, 
de 10.12.97) 
[...] 
§ 2º As informações constantes do documento de que trata o inciso IV, 
servirão como base de cálculo das contribuições devidas ao Instituto 
Nacional do Seguro Social-INSS, bem como comporão a base de dados 
para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10.12.97) 
[...] 
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, 
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais 
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do Art.  11, bem como as 
contribuições incidentes a título de substituição; e à Secretaria da Receita 
Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o 
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do 
parágrafo único do Art.  11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua 
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções 
previstas legalmente. (Redação dada  Lei nº 10.256, de 9.7.2001) 
[...] 
§ 7º O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação de 
débito, auto-de-infração, confissão ou documento declaratório de valores 
devidos e não recolhidos apresentados pelo contribuinte. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)” 
 
 

                                                 
23 § 2º - A multa de mora será reduzida a dez por cento se o pagamento do imposto for efetuado 
dentro do exercício em que for devido. 
 

http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1997/9528.htm
http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1997/9528.htm
http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1997/9528.htm
http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/2001/10256.htm
http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1997/9528.htm
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E, o art. 225, inciso IV e § 1º, do Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999, assim dispõe, 

in verbis: 

 
 
“Art. 225.  A empresa é também obrigada a: 
[...] 
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por 
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, 
dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e 
outras informações de interesse daquele Instituto; 
[...] 
§ 1º - As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão 
como base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social, comporão a base de dados para fins de cálculo 
e concessão dos benefícios previdenciários, bem como constituir-se-ão em 
termo de confissão de dívida, na hipótese do não-recolhimento” 
 

 

Igualmente, alguns estados, a exemplo de São Paulo, também já vêm se utilizando 

deste instituto conforme preceitua o art. 56 e 57 da Lei nº 6.374, de 1º de março de 

1989, como se segue:  

 
“Artigo 56 - Nas hipóteses previstas na legislação, a pessoa inscrita no 
Cadastro de Contribuintes deve declarar em guia de informação, conforme 
modelo aprovado pela Secretaria da Fazenda, os valores das operações ou 
prestações, do imposto a recolher ou, em sendo a hipótese, do saldo 
credor a transportar para o período seguinte. (Redação dada pelo inciso 
XXIII do art. 1° da Lei 10.619, de 19-7-00 - DOE 20-7-00) 
Artigo 57 - O imposto a recolher, declarado em guia de informação, é 
exigível independentemente da lavratura de auto de infração ou de 
notificação.” 

 

Somando-se, os art. 253, 257 e 258 do Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 

2000, abaixo transcritos: 

Artigo 253 - A pessoa inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS 
deverá declarar em guia de informação, em forma e modo estabelecidos 
pela Secretaria da Fazenda (Lei 6.374/89, arts. 56, com alteração da Lei 
10.619/00, art. 1º, XXIII, 57, 58, 67, "caput", e 69, Lei Complementar 
federal 63/90 e Convênio de 15-12-70 - SINIEF, arts. 80 e 81, ambos na 
redação do Ajuste SINIEF-1/96, cláusula primeira, II, o primeiro com 
alteração do Ajuste SINIEF-7/96): 
[...] 
Artigo 257 - Na falta da entrega da guia de informação, o fisco 
transcreverá os dados do livro fiscal próprio, devendo o contribuinte ser, no 
mesmo ato, cientificado da transcrição (Lei 6.374/89, art. 58). 

http://www.fazenda.sp.gov.br/legis/lei047.asp
http://www.fazenda.sp.gov.br/legis/lei047.asp
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Artigo 258 - O imposto a recolher, declarado na guia de informação ou 
transcrito nos termos do artigo anterior, é exigível independentemente da 
lavratura de auto de infração ou de notificação (Lei 6.374/89, art. 57). 

 

2.2.7 Jurisprudências sobre documentos declaratórios de créditos tributários 
com confissão de dívida. 

 

Desde o Supremo Tribunal Federal passando pelo Superior Tribunal de Justiça e 

chegando aos Tribunais Regionais Federais, o entendimento tem sido, ao analisar 

recursos especiais de matérias relativas a esta modalidade de instrumento, da sua 

validação, dispensando, inclusive, para efeito de cobrança judicial, providências 

outras que não a simples apresentação do documento hábil e a verificação do não 

recolhimento. Vejamos, a seguir, algumas dessas decisões: 

 

No Supremo Tribunal Federal (STF): 

 
ACÓRDÃO: 
AI 144609 AgR / SP - SAO PAULO 
AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 
 
Relator(a): Min. MAURICIO CORREA 
 
Julgamento:  11/04/1995            Órgão Julgador:  SEGUNDA TURMA  
 
Publicação:  DJ DATA-01-09-95 PP-27385 EMENT VOL-01798-04 PP-
00694 
 
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
TRIBUTARIO. DEBITO FISCAL DECLARADO E NAO PAGO. 
AUTOLANCAMENTO. DESNECESSIDADE DE INSTAURACAO DE 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA COBRANCA DO TRIBUTO. 
Em se tratando de autolançamento de débito fiscal declarado e não pago, 
desnecessária a instauração de procedimento administrativo para a 
inscrição da dívida e posterior cobrança. Agravo regimental improvido. 
 
Observação: 
VOTACAO: UNANIME. 
RESULTADO: IMPROVIDO. 
N.PP.:(7).        ANALISE:(LMS).    REVISAO:(NCS). 
INCLUSAO : 27.09.95, (ARL).     ALTERACAO : 07.11.95, (ARL). 

 
 
No Superior Tribunal de Justiça (STJ): 

 
 
ACÓRDÃO: 
RESP 526288 / RS; RECURSO ESPECIAL 2003/0054905-7 
 

http://www.fazenda.sp.gov.br/legis/lei047.asp
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FONTE: DJ DATA:15/12/2003 PG:00216 
 
RELATOR: Min. JOSÉ DELGADO (1105) 
 
DATA DA DECISÃO: 07/10/2003 
 
ORGÃO JULGADOR: T1 - PRIMEIRA TURMA 
 
EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO. CSLL. RECURSO ESPECIAL. 
ARTIGOS 282 E 614 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
SÚMULAS 282 E 356/STF. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ARTIGOS. 
142 E 202, II E III LEI 6.830/90, ARTIGO 2º, § 5º, II E III. INEXISTÊNCIA 
DE VIOLAÇÃO. TRIBUTOS LANÇADOS MEDIANTE HOMOLOGAÇÃO. 
NOTIFICAÇÃO DO DÉBITO AO CONTRIBUINTE E INSTAURAÇÃO DE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. CERTIDÃO DE 
DÍVIDA ATIVA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. 
1. Ausente o necessário debate sobre a matéria inscrita nos artigos 282 e 
614 do CPC, reputa-se como não realizado o necessário 
prequestionamento sobre o tema neles versado, nos termos da Súmula 
282 e 356/STF. 
2. Não procedem as alegações de nulidade da certidão de dívida ativa por 
ausência de regular processo administrativo fiscal pois trata-se de 
lançamento por homologação, o qual foi devidamente apurado, declarado e 
confessado pelo devedor por intermédio da Declaração de Contribuição de 
Tributos Federais - DCTF. 
3. Nos tributos lançados por homologação, a declaração do contribuinte, 
por via da DCTF, elide a necessidade da constituição formal do débito pelo 
Fisco podendo ser, em caso de não pagamento no prazo, imediatamente 
inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de 
qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte. 
4. Descabe, também, a alegação de nulidade da CDA, por ausência de 
liquidez e certeza, uma vez que o crédito tributário goza desta presunção, a 
qual somente é elidível por prova inequívoca, não tendo a embargante 
êxito em demonstrar vício capaz de macular o título. 
Ademais, trata-se de débito apurado pelo próprio contribuinte, através de 
DCTF no qual os valores são lançados sobre as informações declaradas 
pelo próprio devedor. 
5. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, desprovido. 
 
DECISÃO: 
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior 
Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, 
nessa parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Luiz Fux, Teori Albino 
Zavascki e Humberto Gomes de Barros votaram com o Sr. Ministro Relator. 

 

 

No Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região: 

 
ACÓRDÃO: 
Origem: TRIBUNAL - QUARTA REGIÃO 
Classe: AC - APELAÇÃO CIVEL – 454326 
Processo: 200171110002371 UF: RS Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA 
Data da decisão: 06/08/2003 Documento: TRF400089769 
 
PUBLICAÇÃO: 
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DJU DATA:10/09/2003 PÁGINA: 898 DJU DATA: 10/09/2003 
 
RELATOR(A): JUIZA MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA 
 
DECISÃO:  
TURMA, POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. 
 
EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUDIÊNCIA DE 
CONCILIAÇÃO.  DA. REQUISITOS FORMAIS. MULTA MORATÓRIA. 
1. Nos tributos em que o contribuinte entrega declarações representativas 
de fatos geradores relativos a determinados períodos, caso não recolhidos, 
às próprias declarações vão servir de suporte à inscrição em dívida ativa 
para execução fiscal e, configurando-se o autolançamento, as exações são 
exigíveis independentemente de notificação de notificação prévia ou de 
instauração de procedimento administrativo. 
2. A CDA possui presunção de liquidez e certeza, a qual somente pode ser 
elidida por meio de prova robusta e não por meras alegações. 
3. Não é nula a CDA que contém os requisitos legais, precipuamente 
quando foi possível à devedora promover sua defesa de maneira 
pertinente, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. 
4. O demonstrativo de débito previsto no artigo 614, II, do CPC não é 
obrigatório em se tratando de execução fiscal, uma vez que não exigido 
pela lei que rege a mesma (6.830/80). 
 
DATA DA PUBLICAÇÃO: 10/09/2003 
 
 

 
Portanto, a confissão de dívida fundada em documento declaratório é uma 

modalidade de lançamento não prevista literalmente no CTN (até mesmo porque o 

CTN é de outubro de 1966) mas legítima sobretudo nos dias atuais. Trata-se de um 

instrumento eficaz de cobrança tributária que acelera a arrecadação e democratiza 

os procedimentos fiscais, pois dispensa a homologação formal e contencioso 

administrativo. 

 

Ressalte-se que não faz sentido o órgão de fiscalização, seja federal, estadual ou 

municipal, notificar o sujeito passivo para defender-se, na esfera administrativa, de 

algo que o próprio devedor já confessou. Obviamente que, em casos de erros, deve 

esses órgãos acatar os pedidos de retificações 

 

 

2.3 - Impostos de Competência da União 
 

2.3.1 Cabem à União os seguintes impostos: 

 

2.3.1.1 Imposto  sobre Importação de Produtos Estrangeiros – II 
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2.3.1.2 Imposto sobre a Exportação, para  o Exterior, de  Produtos  Nacionais ou 

Nacionalizados – IE 

2.3.1.3 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza – IR 

2.3.1.4 Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI 

2.3.1.5 Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a 

Títulos ou Valores Mobiliários – IOF 

2.3.1.6 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR 

2.3.1.7 Imposto sobre Grandes Fortunas – IGF24 

2.3.1.8 Outros Impostos25 

 

2.3.2 Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF 
 

A DCTF é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais e sua finalidade é 

prestar informações relativas aos valores devidos de diversos tributos e 

contribuições federais (débitos) e respectivos valores utilizados para a sua quitação 

(créditos). 

 

A nível federal, a referida declaração e confissão de dívida tributária, abrange quase 

a totalidade das imposições autolançadas. (Art. 5º  do Decreto-lei 2.124, de 08. 

03. 1984).  

 
Na DCTF, o instituto importado para o direito tributário foi a confissão de dívida, 

presente com os contornos que interessam à tributação, no direito processual civil. 

Esta figura jurídica foi escolhida, muito provavelmente, por viabilizar com a 

manifestação do devedor, a cobrança judicial de débito. 

 
 

2.4 Impostos de Competência dos Estados 
 

2.4.1 Aos Estados e ao Distrito Federal cabem os seguintes impostos: 

                                                 
24 Apesar de autorizado constitucionalmente, esse imposto  ainda não foi instituído pela União. Sua instituição 
depende de lei complementar. 
25 A União poderá, ainda, instituir impostos extraordinários, em caso de guerra externa ou sua iminência, e 
impostos residuais, desde que sejam criados por lei complementar, sejam não- cumulativos e que não tenham 
fato gerador ou base de cálculo própria de quaisquer dos impostos já previstos na Constituição. 
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2.4.1.1 Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou 

Direitos – ITCMD 

2.4.1.2 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação – ICMS 

2.4.1.3 Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – 

 
 

2.4.2 Declaração e Apuração Mensal do ICMS – DMA 
 
Dentre as espécies de documentos de informações econômico-fiscais está a 

Declaração e Apuração Mensal do ICMS (DMA), prevista no Art. 332, Inciso I, do 

Decreto 6.284/97 (Regulamento do ICMS do Estado da Bahia - RICMS) e alterações 

posteriores. 

E, é no art. 333, incisos e parágrafos do referido RICMS que se determina quem, 

quando e como deverá apresentar a DMA: 

Art. 333. Deverão apresentar, mensalmente, a Declaração e Apuração 
Mensal do ICMS (DMA), os contribuintes inscritos no cadastro estadual na 
condição de contribuintes normais, inclusive os que optarem pelo 
pagamento do imposto pelo regime de apuração em função da receita 
bruta, exceto os estabelecimentos inscritos sob o código de atividades 
6312-6/03 - Depósito de Mercadorias Próprias. 

§ 1º Para cumprimento do disposto neste artigo, observar-se-á o seguinte: 

I - na DMA serão informadas, em síntese, as operações e prestações 
realizadas em cada estabelecimento, do primeiro ao último dia do mês 
anterior, especificando as operações de entradas e saídas de mercadorias, 
bem como os serviços utilizados ou prestados, por unidade da Federação, 
e outros elementos exigidos no modelo do referido documento, devendo 
constituir-se em resumo e exato reflexo dos lançamentos efetuados nos 
livros Registro de Entradas, Registro de Saídas e Registro de Apuração do 
ICMS; 

II - os contribuintes que optarem pela manutenção de uma única inscrição 
(art. 152, § 5º e § 6º, II, "a" ), bem como os que utilizarem regime especial 
de escrituração centralizada e os contribuintes enquadrados na 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas/Fiscal (CNAE-Fiscal) 
como empresa de transportes, deverão apresentar a Cédula Suplementar 
da Declaração e Apuração Mensal do ICMS - (CS-DMA), juntamente com a 
DMA; 

[...] 

§ 3º A DMA e, quando for o caso, a CS-DMA serão enviadas por meio 
eletrônico de transmissão de dados ou apresentadas em disquete, até o dia 
7 de cada mês subseqüente ao de referência, com valores expressos em 
moeda nacional, considerando-se os centavos. 
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§ 4º O disquete contendo a DMA e, quando for o caso, a CS-DMA será 
entregue em qualquer Inspetoria Fazendária ou em postos previamente 
autorizados, cabendo ao funcionário responsável devolver ao contribuinte o 
disquete, em que estarão gravados os respectivos recibos de entrega. 

[...] 

§ 8º O contribuinte retificará a DMA e a CS-DMA sempre que as mesmas 
contiverem declarações inexatas. 

§ 9º A Secretaria da Fazenda tornará disponível aos contribuintes do ICMS 
aplicativo para uso obrigatório na entrega da DMA e da CS-DMA (Ajuste 
SINIEF 03/96). 

[...] 

§ 13. As informações prestadas através da DMA e da CS-DMA, poderão 
ser alteradas de oficio sempre que divergirem com os dados constantes 
nos livros e documentos fiscais. 

 

 

2.5 Conceito de Notificação 
 
 

Para BASTOS (1995, p. 208)26 a notificação vem a ser: 

 
[...] a notícia que a Administração dá ao sujeito passivo do tributo, dando-
lhe conhecimento da celebração do ato de lançamento e dos termos da 
exigibilidade do crédito. [...] um ato administrativo que imprime eficácia a 
outro ato administrativo. 
  

Na legislação do Estado da Bahia ela vem denominada de Notificação Fiscal e está 

regularmente prevista no art. 48 do Decreto 7.629 de 09 de julho de 1999: 
 
Art. 48. A Notificação Fiscal constitui o instrumento pelo qual será 
cientificado o sujeito passivo acerca do lançamento de ofício, pela 
repartição fazendária: 
 
I - de crédito tributário não recolhido ou recolhido a menos, apurado com 
base em informações declaradas pelo próprio sujeito passivo: 
 
a) em documento de informações econômico-fiscais, inclusive por meio 
eletrônico; 
 
b) nos casos de denúncia espontânea, quando o sujeito passivo deixar de 
efetuar o pagamento do débito denunciado, conforme previsto no art.96; 
 
II - de multa por descumprimento de obrigação acessória em virtude da 
falta de apresentação de informações econômico-fiscais. 
 
 
 

                                                 
26 BASTOS. Op. cit. p.209 
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III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 Apresentação de uma idéia de alteração da legislação do DMA como 
instrumento de cobrança executiva e inscrição na Dívida Ativa no âmbito 
do Estado da Bahia, similar a DCTF no âmbito federal. 

 
3.1.1 Contextualização 
 
A percepção de avaliar, julgar e fornecer informações completas, no momento certo, 

são fundamentais para que uma organização ou um órgão possa desenvolver suas 

atividades de maneira clara e objetiva. Isto só será realmente consolidado quando 

todos os profissionais que atuam nesse órgão tiverem consciência do importante 

papel que desempenham. Para o alcance desses objetivos, as ações devem ser 

realizadas de forma sistemática e baseadas em estratégias, pois só assim 

representará o diferencial em termos dos resultados obtidos. 

 

Da análise do resultado e levando-se em consideração que o direito tributário pode 

se socorrer de institutos, de conceitos e de formas já definidos com a sua utilização 

prática, veiculados através das diversas legislações abordadas neste trabalho, 

oferecemos como uma idéia a ser aprofundada pela Secretaria da Fazenda do 

Estado da Bahia,  alterações necessárias à legislação da DMA, ora vigente no 

estado, amoldando-a para que se torne instrumento eficaz de controle e de 

recuperação de créditos tributários e venha a viabilizar a cobrança executiva 

automática. 

 

3.1.2 Possíveis alterações a serem introduzidas na legislação da DMA 
 

Uma alteração primordial a ser inserida na legislação da DMA seria a 

complementação ao inciso I do parágrafo 1º do art. 333 do Decreto nº 6.284/97 com 

os seguintes dizeres: bem como constituir-se-ão em termos de confissão de 
dívida, na hipótese de não recolhimento.  
 

Dessa forma, a DMA passaria a ter a seguinte redação: 
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Art. 333. Deverão apresentar, mensalmente, a Declaração e Apuração 
Mensal do ICMS (DMA), os contribuintes inscritos no cadastro estadual na 
condição de contribuintes normais, inclusive os que optarem pelo 
pagamento do imposto pelo regime de apuração em função da receita 
bruta, exceto os estabelecimentos inscritos sob o código de atividades 
6312-6/03 - Depósito de Mercadorias Próprias. 
§ 1º Para cumprimento do disposto neste artigo, observar-se-á o seguinte: 
I - na DMA serão informadas, em síntese, as operações e prestações 
realizadas em cada estabelecimento, do primeiro ao último dia do mês 
anterior, especificando as operações de entradas e saídas de mercadorias, 
bem como os serviços utilizados ou prestados, por unidade da Federação, 
e outros elementos exigidos no modelo do referido documento, devendo 
constituir-se em resumo e exato reflexo dos lançamentos efetuados nos 
livros Registro de Entradas, Registro de Saídas e Registro de Apuração do 
ICMS, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na 
hipótese de não recolhimento;27

II - os contribuintes que optarem pela manutenção de uma única inscrição 
(art. 152, § 5º e § 6º, II, "a" ), bem como os que utilizarem regime especial 
de escrituração centralizada e os contribuintes enquadrados na 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas/Fiscal (CNAE-Fiscal) 
como empresa de transportes, deverão apresentar a Cédula Suplementar 
da Declaração e Apuração Mensal do ICMS - (CS-DMA), juntamente com a 
DMA; 
[...] 
§ 3º A DMA e, quando for o caso, a CS-DMA serão enviadas por meio 
eletrônico de transmissão de dados ou apresentadas em disquete, até o dia 
7 de cada mês subseqüente ao de referência, com valores expressos em 
moeda nacional, considerando-se os centavos. 
§ 4º O disquete contendo a DMA e, quando for o caso, a CS-DMA será 
entregue em qualquer Inspetoria Fazendária ou em postos previamente 
autorizados, cabendo ao funcionário responsável devolver ao contribuinte o 
disquete, em que estarão gravados os respectivos recibos de entrega. 
[...] 
§ 8º O contribuinte retificará a DMA e a CS-DMA sempre que as mesmas 
contiverem declarações inexatas. 
§ 9º A Secretaria da Fazenda tornará disponível aos contribuintes do ICMS 
aplicativo para uso obrigatório na entrega da DMA e da CS-DMA (Ajuste 
SINIEF 03/96). 
[...] 
§ 13. As informações prestadas através da DMA e da CS-DMA, poderão 
ser alteradas de oficio sempre que divergirem com os dados constantes 
nos livros e documentos fiscais. 

 

 

3.1.3 Necessidade de adequação do DMA 

 

Cabe ressaltar porém que, para a implantação do documento em estudo, se faz 

necessário além das alterações nas  Leis e nos regulamentos que disciplinam e 

normatizam a sua apresentação, para que não se possa causar ambigüidade de 

                                                 
27 Alteração a ser inserida no texto do Inciso I, do art. 333 do Regulamento do ICMS do Estado da Bahia, 
aprovado pelo Dec. 6.284/97.  
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interpretação e conseqüentemente, ao invés de trazer perspectivas de melhoras, se 

tornar mais um problema gerador de conflitos, também necessitaria de uma 

alteração no recibo de entrega da DMA que passaria a ter as mesmas informações 

do exemplo da figura 3.1.1 acrescentando-se as alterações 28 necessárias, ficaria 

igual ao modelo da figura 3.1.2.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
28  O presente recibo de entrega da DMA contem a transcrição de um resumo da referida declaração, 
constituindo-se confissão de dívida, dos saldos a pagar relativos ao ICMS do período, estando ciente o declarante 
que os mesmos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa do Estado, conforme o disposto (INSERIR 
DISPOSITIVOS LEGAIS). 
      Sobre os impostos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, 
conforme o caso, e juros de mora nos termos (CITAR DISPOSITIVOS LEGAIS). 
    O sujeito passivo que deixar de apresentar a DMA nos prazos fixados, ou que a apresentar com incorreções ou 
omissões, será intimado a apresentar declaração original, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no 
prazo estipulado pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, e sujeitar-se-á às multas previstas no (CITAR 
DISPOSITIVOS LEGAIS) 
    Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações técnicas estabelecidas pela  
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. 
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Figura 3.1.1 – Recibo de entrega da DMA atual 

Governo do Estado da Bahia Página 4
Secretaria da Fazenda Emissão: 11/01/04 15:06:09

Declaração e Apuração Mensal do ICMS - DMA 5.02W
Período de referência: 12/2003 Número de Controle: 402.996
Inscrição/Razão social: 10272107 - CIA. DE TAL DA BAHIA Municipio: Itiuba
Retificadora: Não  Motivo de baixa: Não   Mudança de condição: Não
CS-DMA: Não     Consolidada: Não     Infaz: SENHOR DO BONFIM

Entrada de mercadorias e/ou aquisições de serviços
Valor Contábil Base de Cálculo Isentas não tribut Outras

Ativo Imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00
Material uso ou consumo 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
Total geral 0,00 0,00 0,00 0,00

Saídas de mercadorias e/ou prestações de serviços
Valor Contábil Base de Cálculo Isentas não tribut Outras

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
Total geral 161.764,32     453.763,00 84.624,61 0,00
Valores fiscais dedutíveis

Entradas Saídas
Compras para ativo imobilizado........................: 0,00 0,00
Aquisição de material para uso ou consumo.............: 0,00 0,00
Transferências para ativo imobilizado.................: 0,00 0,00
Transferências de material para uso ou consumo........: 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
TOTAL: 0,00 0,00

Apuração do imposto
Débito do Imposto Crédito do Imposto
Saídas tributadas.....: 77.139,71 Entradas Tributadas 0,00
Outros débitos........: 0,00 Outros Créditos...: 0,00
Estorno de Crédito....: 0,00 Estorno de Débito.: 0,00
Diferencial de Alíquota: 0,00 SUBTOTAL: 0,00

TOTAL: 77.139,71 Saldo Credor Anter: 0,00
TOTAL: 0,00

Conta Corrente 77.139,71

0,00
77.139,71

0,00

Imposto recolhido(Conta Corrente):0,00 Data de encerramento do balanço: 31/12/2003
Dados do responsável
Nome: PAULO DE TAL CRC:
End: Rua da Flores, 35 - Centro
     31062 - SENHOR DO BONFIM - BA    CEP: 48970000    TEL: 745410000 

Nome.....:   PAULO DE TAL

CPF......:   025.322.464-04

000000000538387,61  /  0000000001334029

2ª via -> Contribuinte

Entradas ou saídas e remessas simbolicas
para industrialização por encomendas..................:

Outras entradas e aquisições de serviços e/ou outras saídas e 
prestações de serviços não especificados.....:

Declaro, sob as penas da lei, que os dados acima são a 
expressão da verdade CARIMBO RECEPÇÃO

DMA recepcionada
através da Internet
no dia 10/01/2004
às 22:25:11
conforme protocolo
interno com número
000000000745327

Saldo devedor....................:

Deduções.........................:
Imposto a recolher...............:
Saldo credor p/ período seguinte.:

 
Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia – Elaboração própria no Excel 
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Figura 3.1.2 – Recibo de entrega da DMA com alterações 

Governo do Estado da Bahia Página 4
Secretaria da Fazenda Emissão: 11/01/04 15:06:09

Declaração e Apuração Mensal do ICMS - DMA 5.02W
Período de referência: 12/2003 Número de Controle: 402.996
Inscrição/Razão social: 10272107 - CIA. DE TAL DA BAHIA Municipio: Itiuba
Retificadora: Não  Motivo de baixa: Não   Mudança de condição: Não
CS-DMA: Não     Consolidada: Não     Infaz: SENHOR DO BONFIM

Entrada de mercadorias e/ou aquisições de serviços
Valor Contábil Base de Cálculo Isentas não tribut Outras

Ativo Imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00
Material uso ou consumo 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
Total geral 0,00 0,00 0,00 0,00
Saídas de mercadorias e/ou prestações de serviços

Valor Contábil Base de Cálculo Isentas não tribut Outras
Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
Total geral 161.764,32     453.763,00 84.624,61 0,00
Valores fiscais dedutíveis

Entradas Saídas
Compras para ativo imobilizado........................: 0,00 0,00
Aquisição de material para uso ou consumo.............: 0,00 0,00
Transferências para ativo imobilizado.................: 0,00 0,00
Transferências de material para uso ou consumo........: 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
TOTAL: 0,00 0,00

Apuração do imposto
Débito do Imposto Crédito do Imposto
Saídas tributadas.....: 77.139,71 Entradas Tributadas 0,00
Outros débitos........: 0,00 Outros Créditos...: 0,00
Estorno de Crédito....: 0,00 Estorno de Débito.: 0,00
Diferencial de Alíquota: 0,00 SUBTOTAL: 0,00

TOTAL: 77.139,71 Saldo Credor Anter: 0,00
TOTAL: 0,00

Conta Corrente 77.139,71
0,00

77.139,71
0,00

Imposto recolhido(Conta Corrente):0,00 Data de encerramento do balanço: 31/12/2003

Nome: PAULO DE TAL CRC:
End: Rua da Flores, 35 - Centro
     31062 - SENHOR DO BONFIM - BA    CEP: 48970000    TEL: 745410000 

Nome.....:   PAULO DE TAL

CPF......:   025.322.464-04

000000000538387,61  /  0000000001334029

2ª via -> Contribuinte

Entradas ou saídas e remessas simbolicas
para industrialização por encomendas..................:

Outras entradas e aquisições de serviços e/ou outras saídas e 
prestações de serviços não especificados.....:

Declaro, sob as penas da lei, que os dados acima são a 
expressão da verdade CARIMBO RECEPÇÃO

DMA recepcionada
através da Internet
no dia 10/01/2004
às 22:25:11
conforme protocolo
interno com número
000000000745327

Saldo devedor....................:
Deduções.........................:
Imposto a recolher...............:
Saldo credor p/ período seguinte.:

   O presente recibo de entrega da DMA contem a transcrição de um resumo da referida
declaração, constituindo-se confissão de dívida, dos saldos a pagar relativos ao ICMS
do período, estando ciente o declarante que os mesmos serão enviados para inscrição
em Dívida Ativa do Estado, conforme o disposto (dispositivos legais).
   Sobre o ICMS não pago ou não recolhido no prazo legal incidirão multa, moratória ou de ofício, 
conforme o caso, e juros de mora nos termos (dispositivos legais)
   O sujeito passivo que deixar de apresentar a DMA nos prazos fixados, ou que a
apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar a declaração
original, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
SEFAZ-BA, e sujeitar-se-á às multas prevista no (dispositivos legais).
 Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações técnicas
estabelecidas pela SEFAZ-BA.

 
Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia – Elaboração própria no Excel 
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3.2   Apresentação dos Resultados da Pesquisa efetuada junto ao corpo de 
funcionários da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 

 

 

A pesquisa foi aplicada, por amostragem, direcionada exclusivamente a funcionários 

em atividade da Secretaria da  Fazenda do Estado da Bahia: Auditores Fiscais e 

Agentes de Tributos Estaduais com atividades nas áreas de Fiscalização de 

estabelecimentos e Administração. Como veículo de distribuição, utilizou-se o 

correio eletrônico29, através do qual foram distribuídos 90 (noventa) questionários, 

com retorno de 37 (trinta e sete) questionários respondidos, significando, em termos 

percentuais,  41,11% do total distribuído, conforme mostrado na Tabela 3.2.1 e no 

gráfico 3.2.1 e 3.2.2.  

 

Dos 37 (trinta e sete) servidores que retornaram a mensagem, 30 (trinta) 

responderam satisfatoriamente a pesquisa (selecionados para análise), 5 (cinco) 

responderam dizendo não poder colaborar e 2 (dois) devolveram o questionário em 

branco, significando em termos percentuais,  81,08%, 13,51% e 5,41%, 

respectivamente, conforme mostrado na Tabela 3.2.2 e Gráfico 3.2.3. 

 
 

Tabela 3.2.1 Distribuição do questionário por área de atuação 

Distribuídos Respondidos 

Área de Atuação Quant. % Quant. % 

Fiscalização de Estabelecimentos 45      50,00 22      24,44 

Administração Fazendária 45      50,00 15      16,67 

Total 90     100,00 37      41,11 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria)         
 

 

                                                 
29 No que pese a utilização de tecnologia moderna, não teve uma produtividade significativa, já que os 
entrevistados, em sua maioria, não retornaram as suas respostas. 
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Distribuição dos questionários por 
Área de atuação

50%50% 
Fiscalização de 
Estabelecimentos 

Administração 
Fazendária 

Gráfico 3.2.1 Questionários distribuídos por área de atuação 

 

 

Questionários Distribuídos X
Respondidos - Não Respondidos

41,11%

58,89% 

Respondidos 

Não respondidos

Gráfico 3.2.2 Questionários distribuídos versus respondidos / não respondidos 
 

 

Tabela 3.2.2 Análise da Qualidade dos Questionários Respondidos 

Questionários Respondidos Quantidade Porcentagem 

Satisfatoriamente Respondidos 30 81,08% 

Sem poder colaborar 5 13,51% 

Em Branco 2 5,41% 

Total 37 100,00% 
      Fonte: Questionário de pesquisa (elaboração própria) 
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Gráfico 3.2.3 - Análise da Qualidade dos Questionários Respondidos 
 
3.2.1 Análise dos Resultados do Questionário Aplicado no Estudo 
 

A primeira análise que se faz a seguir, embora não tenha impacto significativo no 

objetivo da pesquisa, diz respeito à formação dos entrevistados. No 

encaminhamento do questionário havia uma nota explicativa do objetivo da pesquisa 

e pedia-se ao entrevistado apenas a sua formação acadêmica sem a necessidade 

de identificar-se. A Tabela 3.2.3 e o Gráfico 3.2.4 traduzem o perfil dos entrevistados 

que retornaram a mensagem com o questionário respondido satisfatoriamente. 

 

Tabela 3.2.3 – Perfil dos Entrevistados 

Formação Acadêmica dos Funcionários da SEFAZ/BA Entrevistados 

Direito 3 

Contabilidade 11 

Outras Formações 16 

Total 30 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 
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Formação Acadêmica dos Funcionários 
da SEFAZ / BA Entrevistados

10%

37%53% 

Direito 

Contabilidade
Outras 

Gráfico 3.2.4 – Perfil  dos Entrevistados 
 

Nota-se que a maioria, 53% dos entrevistados têm formação em áreas diversas 

como Engenharia, Administração, Matemática, Geografia, Economia, entre outras; 

37% têm formação em Contabilidade e 10% em Direito. Porém, vale ressaltar que 

todos estão envolvidos com a área tributária. 

 

Analisando o questionário propriamente dito, em especial as questões 1 e 2 visavam 

aferir junto aos entrevistados o conhecimento deles em relação a existência da 

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, sua sistemática de 

cobrança e as características de maior importância dessa declaração,  conforme 

Tabelas 3.2.4 e 3.2.5 e Gráficos 3.2.5, 3.2.6 e 3.2.7. 

 

Questão 1 – Você tem conhecimento da existência da Declaração de Débitos e 

Créditos Tributários Federais – DCTF e da sua sistemática de cobrança? 

 

Tabela 3.2.4 – Resultados da questão 1 

 Área de Atuação dos Entrevistados na SEFAZ / BA 
Resposta Administração Fiscalização Total % 

Sim 8 9 17 56,67% 
Não 4 9 13 43,33% 
Em Branco 0 0 0 0,00% 
Total 12 18 30 100,00% 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria)   
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Gráfico 3.2.5 – Resultados da questão 1 

Conhecimento da Existência e Sistemática de 
Cobrança da DCTF

56,67%

43,33% Sim
Não

 

m pouco mais da metade dos entrevistados, 56,67% responderam ter 

ncia de 1=menor a 5=maior para cada uma das 

Tabela 3.2.5 – Resultados da questão 2 

U

conhecimento da existência e sistemática de cobrança da Declaração de Débitos e 

Créditos Tributários Federais – DCTF e 43,33% responderam não ter conhecimento. 

Questão 2 – Sendo afirmativa a resposta anterior, que característica da DCTF você 

acredita que seja de maior importância para a Receita Federal nas declarações 

prestadas pelas empresas? 

Atribua o grau de importâ

características. 

 

Atribuições as da DCTF  de Grau de Importância às Característic
  Grau de Importância 
Características Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 Total
Confissão de Dívida   1 2 3 11 17 
Lançamento de Créditos 1   1 5 10 17 
Periodicidade   1 2 4 10 17 
Habil p/ Inscrever em Dívida Ativa 1 1 2 3 10 17 
Coleta de Informações Fiscal 1   2 3 11 17 
Outra: Especificar*     130     1 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria)      

 

                                                

 

 
30 Evidenciar o efetivo funcionamento da empresa. 
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Características da Declaração de Débitos e Créditos 
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Gráfico 3.2.6 – Resultados da questão 2 

 

 

ota-se que a grande maioria dos entrevistados  que responderam afirmativamente, 

se para um patamar de 82,35%. 

 

Gráfico 3.2.7 – Resultados da questão 2 – Agregada por  Grau de 

Atribuições de Grau de Importância  
às características da DCTF 

82,35%

17,65% 

Graus 4 e 5 
  Graus 1, 2 e 3 

Importância 

N

aproximadamente 63% atribuíram um grau de importância  5 (maior grau de 

importância) às características pertinentes a Declaração de Débitos e Créditos 

Tributários Federais – DCTF, nas informações prestadas pelas empresas. Se 

analisarmos de forma conjunta, conforme Gráfico 3.2.7, os graus de importância 4 e 

5, o percentual de atribuição de importância dada às características da DCTF, eleva-
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Somente um dos entrevistados especificou uma outra característica da DCTF, 

ando-lhe grau de importância média (grau 3) e a especificou como sendo: 

tância atribuídos às características 

pecíficas da DCTF, os resultados apresentaram informações importantes para a 

dívida – 64% atribuíram grau 5, 18% 

rau 4, 12% grau 3, 6% grau 2 e ninguém atribuiu grau 1 – Gráfico 3.2.8. 

• ibuíram 

grau 5, 29% grau 4, 6% grau 3, 6% grau 1 e ninguém atribuiu grau 2 – Gráfico 

 

• DCTF ser apresentada periodicamente observando-se o porte da empresa - 58% 

atribuíram grau 5, 24% grau 4, 12% grau 3, 6% grau 2 e ninguém atribuiu grau 1 

 

• umento hábil para inscrição na Dívida Ativa - 58% atribuíram 

grau 5, 18% grau 4, 12% grau 3, 6% grau 2 e 6% grau 1 – Gráfico 3.2.11. 

• o porte 

da empresa  - 61% atribuíram grau 5, 22% grau 4, 11% grau 3, 6% grau 1. 

d

evidenciar o efetivo funcionamento da empresa. 

  

Analisando, individualmente os graus de impor

es

elucidação do estudo, onde passamos a comentar a seguir e representar 

graficamente para uma melhor compreensão: 

 

• DCTF como instrumento de confissão de 

g

 

DCTF como instrumento de lançamento de créditos tributários - 59% atr

3.2.9. 

– Gráfico 3.2.10. 

DCTF como instr

 

DCTF como instrumento de coleta de informações fiscais, observando-se 

Ninguém atribuiu grau 2 – Gráfico 3.2.12. 
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Gráfico 3.2.8 – DCTF como Instrumento de confissão de dívida 
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Gráfico 3.2.9 – DCTF como Instrumento de lançamento de créditos 
tributários   
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Gráfico 3.2.10 – DCTF Apresentada periodicamente  
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Documento Hábil para Inscrever em Dívida Ativa 
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Gráfico 3.2.11 – DCTF como Instrumento hábil para inscrição em Dívida 
Ativa 
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Gráfico 3.2.12 – DCTF como Instrumento de coleta de informações 
fiscais 

 

 

A questão 3 visava verificar se o entrevistado tinha realmente conhecimento acerca 

das principais características da DCTF e ainda, confirmar a natureza de confissão de 

dívida (em destaque na pergunta), conforme Tabela 3.2.6 e Gráfico 3.2.13 

  

Questão 3 – Você tem conhecimento que a DCTF tem natureza de confissão de 
dívida, caracteriza-se como meio de constituição de créditos tributários e é 

documento hábil para inscrição em Dívida Ativa? 
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Tabela 3.2.6 – Resultados da questão 3 

Natureza de Confissão de Dívida 
Respostas Quantidade 

Sim 15 
Não 15 
Em Branco 0 
Total 30 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

 

DCTF tem natureza de confissão de dívida 

50%50% 

0%

Sim 

Não 

Em Branco 

 
Gráfico 3.2.13 – Resultados da questão 3 

 

Quanto à natureza de confissão de dívida da Declaração de Débitos e Créditos 

Tributários Federais - DCTF, de caracterizar-se como meio de constituição de 

créditos tributários e de ser documento hábil para inscrição em Dívida Ativa, 50% 

dos entrevistados têm conhecimento enquanto os outros 50% desconhecem. 

Verifica-se aqui um equilíbrio nas respostas por parte dos entrevistados. Pode-se 

deduzir que tal equilíbrio retrata ser o tema pouco estudado e uma novidade em 

matéria tributária, especialmente na esfera estadual, visto que se refere a tributos 

federais.  

 

Entende-se também que, a partir desta pergunta, a pesquisa desperta nos 

entrevistados um desejo de conhecer melhor o tema e disso se deduz que eles 

procuraram pesquisar para poder melhor atender o objetivo da pesquisa e 

conseqüentemente responder de forma mais convicta o questionário. 
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Em seguida, com a questão 4 argüia-se aos entrevistados o que eles achavam da 

adoção por parte da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia de um documento 

similar ao utilizado pela Secretaria da Receita Federal, especificamente a DCTF, 

para aplicação ao ICMS. Os resultados foram os seguintes: 40% opinaram ser 

extremamente importante, 40% ser muito importante, 3,33% pouco importante, 

3,33% não muito importante e 13,33% não responderam, conforme Tabela 3.2.7 e 

Gráfico 3.2.14. 

 

Questão 4 – O que você acha da adoção por parte da Secretaria da Fazenda do 

Estado da Bahia de um documento similar a DCTF? 

 
Tabela 3.2.7 – Resultados da questão 4 

Adoção de Documento Similar a DCTF Quantidade % 
Extremamente importante 12 40,00%
Muito importante 12 40,00%
Pouco importante 1 3,33%
Não muito importante 1 3,33%
Sem importância 0 0,00%
Sem resposta 4 13,33%
Total 30 100,00%
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria)   
 

Adoção de documento similar a DCTF

40,00%

40,00%

3,33%

13,33%

3,33%
0,00%

Extremamente
importante
Muito importante

Pouco importante

Não muito
importante
Sem importância

 
Gráfico 3.2.14 – Resultados da questão 4 

 

Em relação à questão 4, merece destaque a colocação feita por um dos 

entrevistados que se absteve em respondê-la, levantando a hipótese de que a 
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adoção por parte da Secretaria da Fazenda de um documento similar a DCTF 

poderia causar um impacto negativo por entender que a rotina da Notificação Fiscal 

permite um novo momento de cobrança onde é buscada a regularização do débito, o 

principal objetivo da Secretaria da Fazenda.  

 

Entendemos que , mesmo com a adoção de um documento similar a DCTF, não se 

desfaz do principal objetivo da Secretaria da Fazenda questionado pelo entrevistado. 

O que se procura é a agilidade no trâmite do processo de cobrança e não se tira, de 

forma alguma, um novo momento de cobrança. Existe esse novo momento de 

cobrança sim, apenas usa-se uma outra via, a judicial ao invés da administrativa. 

Ora, não se entende que um contribuinte deixe de pagar um tributo declarado 

apenas para ganhar tempo e poder aplicá-lo em outra atividade diversa, se a 

legislação lhe permite a flexibilidade de escolha. 

 

Vale ressaltar que, se unirmos as respostas dadas pelos entrevistados em dois 

grupos: o primeiro denominado Importante – com as respostas dos itens 

extremamente importante e muito importante e o outro denominado Não-importante 

– com as respostas dos itens pouco importante, não muito importante e sem 

importância, o resultado toma um aspecto significativo, elevando-se para 80% dos 

entrevistados que opinam pela importância em se adotar um documento que tenha 

as características da DCTF, para o ICMS. Ver Tabela 3.2.8 e Gráfico 3.2.15 

 

Tabela 3.2.8 – Resultados da questão 4 

Uso de documento similar Quantidade % 

Importante 24 80,00% 

Não-importante 2 6,67% 

Sem resposta 4 13,33% 

Total 30 100,00% 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 
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Gráfico 3.2.15 – Resultados da questão 4 

 

A questão 5, visava aferir junto aos entrevistados, uma opinião em relação a 

viabilidade da adequação do atual Demonstrativo Mensal e Apuração do ICMS – 

DMA aos moldes da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, 

tornando-a um instrumento de confissão de dívida sem a necessidade de 

lançamento de ofício e podendo ser encaminhada diretamente para inscrição em 

dívida ativa, 83% acham viável, 10% acham não ser viável e 10% preferiram não 

opinar, conforme Tabela 3.2.9 e Gráfico 3.2.16. 

 

Questão 5 – É Viável para a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia a 

adequação da atual “DMA” aos moldes da “DCTF”, tornando-a assim um instrumento 

de confissão de dívida, não devendo mais ser objeto de lançamento de ofício, sendo 

encaminhada diretamente para cobrança executiva? 

  

Tabela 3.2.9 – Resultados da questão 5 

Viabilidade de Adequação 

Respostas Quantidade % 
Sim 25 83,33% 

Não 2 6,67% 

Em Branco 3 10,00% 

Total 30 100,00% 
    Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 
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Gráfico 3.2.16 – Resultados da questão 5 

 

Nesta questão duas pessoas das que retornaram os questionários com as respostas 

em branco deram suas opiniões pessoais:. a primeira achou que deveria ser 

analisado o interesse e não a viabilidade, questionando que poderia ser viável mas 

não ser a melhor alternativa. A segunda disse preferir a sistemática atual dando o 

direito de defesa ao contribuinte.  

 

Entendemos que não só a viabilidade deve ser analisada como também o interesse. 

E, baseado nos estudos e nas diversas jurisprudências que se analisou no decorrer 

da pesquisa, além de ser viável é uma interessante alternativa para a Secretaria da 

Fazenda do Estado da Bahia . Ressalte-se também que de maneira alguma se tira o 

direito de defesa do contribuinte, já que não fere nenhum princípio constitucional. 

 

As questões 6 e 7, visavam saber dos entrevistados a opinião em relação a quais 

empresas ficariam obrigadas a apresentar o novo modelo de documento, levando-se 

em consideração o Regime de Apuração e qual periodicidade de apresentação seria 

mais adequada.  

 

Levando-se em consideração a quantidade de respostas obtidas já que muitos dos 

entrevistados optaram por duas respostas ao mesmo tempo, as empresas do 

Regime Normal de Apuração obtiveram 60,87% das indicações, as de Pequeno 

Porte 30,43%, as Microempresas 2,17% e 6,52% dos entrevistados não 

responderam (Tabela 3.2.10 e Gráfico 321.17). Se analisarmos as respostas em 
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relação a quantidade de entrevistados o resultado seria: Regime Normal de 

Apuração, 93,33% de indicação; Pequeno Porte, 46,47%; Microempresas, 3,33%. 

(Tabela 3.2.11) 

 

E por último, em relação a periodicidade mais adequada para apresentação, 67% 

dos entrevistados apontaram a periodicidade mensal, 13% bimestral, 7% trimestral, 

3% anual, 10% não responderam e não houve indicação para periodicidade 

semestral (Tabela 3.2.12 e Gráfico 3.2.18). 

 

 

Questão 6 – Levando-se em consideração o Regime de Apuração, quais empresas 

ficariam obrigadas a apresentar este novo modelo de documento? 

Normal  (     )   Pequeno Porte (     )   Microempresa (     ) 

 

 

Questão 7 – Qual periodicidade você acredita que seja mais adequada para 

apresentação do documento? 

Mensal (     )   Bimestral (      )   Trimestral (        )  Semestral (       )    Anual (      ) 

 
 
 

Tabela 3.2.10 – Resultados da questão 6 

Empresas obrigadas a apresentar a nova DMA com o formato de Confissão 
de Dívida 

Regime de Apuração Quantidade % 

Normal 28 60,87% 

Pequeno Porte 14 30,43% 

Microempresa 1 2,17% 

Sem resposta 3 6,52% 

Total 46 100,00% 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 
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Empresas obrigadas a apresentar 

60,87%

30,43% 

2,17% 6,52%

Normal 
Pequeno Porte
Microempresa
Sem resposta

 
Gráfico 3.2.17 – Resultados da questão 6 

 

 

Tabela 3.2.11 – Resultados da questão 6 

Empresas obrigadas a apresentar a nova DMA com o formato de 
Confissão de Dívida 

Regime de Apuração Quantidade % 
Normal 28 93,33% 

Pequeno Porte 14 46,67% 

Microempresa 1 3,33% 

Sem resposta 3 10,00% 

Total 30  
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

 

Tabela 3.2.12 – Resultados da questão 7 

Periodicidade da Apresentação 
Periodicidade Quantidade % 

Mensal 20 66,67% 
Bimestral 4 13,33% 
Trimestral 2 6,67% 
Semestral 0 0,00% 
Anual 1 3,33% 
Em branco 3 10,00% 
Total 30 100,00% 

      Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 
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Periodicidade da Apresentação
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0,00% 
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Gráfico 3.2.18  Resultados da questão 7 
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IV. CONCLUSÃO 
 

 

A partir do momento em que foi detectada a necessidade de utilização de 

ferramentas mais modernas – tendo como enfoque o aumento da capacidade de 

arrecadação do Estado a partir de uma fiscalização mais efetiva e, com a verdadeira 

revolução nos sistemas de informatização e na infra-estrutura tecnológica da 

Secretaria da Fazenda, para construir resultados que hoje fazem parte da realidade, 

o Sistema de Arrecadação vigente tem como perspectiva maior a integração 

eletrônica com os bancos, garantindo maior segurança, reduzindo custos 

operacionais e contribuindo para a melhoria da qualidade das informações que são 

utilizadas nos demais processos da administração tributária e maior agilidade e 

precisão nas informações que norteiam a tomada de decisão. Nesse intuito, a 

SEFAZ-BA também viabilizou o recolhimento do tributo via débito automático de 

valores na conta corrente do contribuinte. 

 
No que compete ao crédito tributário, a criação de sistemas gerenciais integrados 

em rede e com uma base de dados única permitiu à Secretaria da Fazenda do 

Estado da Bahia ter a informação fiscal necessária e em tempo hábil para dar 

suporte aos trabalhos de administração tributária em todo o estado. 
 

Além desses sistemas, foi instituído em 2001 o projeto de cobrança ativa, executado 

por um “call center” – comumente chamado de “Disk Cobrança”, com o objetivo de 

não deixar o contribuinte inadimplente esquecer o seu compromisso com o fisco. O 

imposto lançado nas declarações e não recolhido é imediatamente cobrado através 

de intimações fiscais.  
 

Por sua vez, outra ação de destaque foi a classificação de créditos tributários 

através da carteira de cobrança. Com o objetivo de intensificar a recuperação de 

créditos, os mesmos são classificados em três níveis de acordo com a dificuldade de 

recebimento, otimizando os trabalhos e garantindo um maior nível de recuperação 

dos créditos devidos. 
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Nesta perspectiva, a observação do uso da DMA como mais um instrumento 

acessório de cobrança da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, passando a 

ser objeto de lançamento de ofício, devendo ser encaminhada diretamente para 

cobrança executiva, seria uma ferramenta fundamental na agilização, eficácia, 

acompanhamento e controle da arrecadação do ICMS. 

  

Portanto, os dados da pesquisa, observados e analisados, conforme traduzido, 

principalmente nas Tabelas 3.2.7, 3.2.8 e 3.2.9 e nos Gráficos 3.2.14, 3.2.15 e 

3.2.16, bem como a fundamentação na legislação jurisprudencial sugerem 

amplamente que a questão norteadora deste estudo leva a entender que é factível a 

adequação da Declaração e Apuração Mensal do ICMS - DMA aos moldes da 

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, validando a 

hipótese.levantada de que os créditos tributários declarados por DMA favorecem ao 

objeto de cobrança executiva, inclusive com inscrição em Dívida Ativa, na medida 

que promove a liquidez e certeza do crédito tributário e torna possível o inicio do 

processo judicial de cobrança forçada, sem ferir nenhum princípio constitucional. 

 

Não obstante esta perspectiva evolutiva da SEFAZ / BA na implementação da 

alteração da DMA passando a ser instrumento de confissão de dívida, acredita-se 

que este trabalho poderá servir de referência para novos estudos acadêmicos sobre 

o assunto e venha a contribuir de forma significativa aos anseios da SEFAZ / BA de 

sempre inovar na utilização de ferramentas modernas em busca do seu objetivo 

maior: aumento da capacidade de arrecadação do Estado e, enfim, sirva de 

referência para outros estados da federação. 
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APÊNDICE 1 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TÉCNICAS FAZENDÁRIAS 

 
Pós-Graduandos: 
Francisco Agliberto Bezerra (fbezerra@sefaz.ba.gov.br) 
João Carlos Bernardes Pereira Júnior (jbernardes@sefaz.ba.gov.br) 
Mirian Oliveira (mioliviera@segaz.ba.gov.br) 
 
Pesquisa: DMA como instrumento de cobrança executiva: Viabilidade legal e econômica. 
 
Público alvo: Auditores Fiscais e Agentes de Tributos Estaduais da Secretaria da Fazenda do 

Estado da Bahia . 
 
Não há necessidade de identificar-se, porém gostaríamos de saber sua formação. 
 
(       ) Direito      (     )  Contabilidade    (      ) Outras 
 
Data de recebimento: ___/___/______ 
Data de resposta:        ___/___/______ 
 
O objetivo deste questionário, elaborado pelos pós-graduandos supra citado do Curso de Pós-
Graduação em Administração Fazendária, 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 

viabilidade da adequação do atual Demonstrativo Mensal e Apuração do ICMS - “DMA” aos 

moldes da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – “DCTF”, utilizada pela 

Secretaria da Receita Federal, constituindo-se num instrumento de confissão de dívida.  

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. 

 

Atenciosamente, 

 

Francisco Agliberto Bezerra 

João Carlos Bernardes Pereira Júnior 

Mirian Oliveira 

 

Prof. João Vicente da Costa Neto 

Orientador 
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QUESTIONÁRIO 
 
1. Você tem conhecimento da existência da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – 

DCTF e da sua sistemática de cobrança? 
                                    SIM (        )                         NÃO (         ) 

2. Sendo afirmativa a resposta anterior, que característica da DCTF você acredita que seja de maior 
importância para a Receita Federal nas declarações prestadas pelas empresas? 

 

Atribua o grau de importância de 1=menor  a  5=maior  para cada uma das sugestões abaixo: 
 1 2 3 4 5 
Ser um instrumento de Confissão de Dívida      
Ser instrumento de lançamento de créditos tributários      
Ser apresentada periodicamente observando o porte da empresa      
Ser instrumento hábil para inscrição na Dívida Ativa      
Ser um instrumento de coleta de informações fiscais, observando o porte da 
empresa 

     

Outros. Especificar:      
 

3. Você tem conhecimento que a DCTF tem natureza de confissão de dívida, caracteriza-se como 
meio de constituição de créditos tributários e é documento hábil para inscrição em Dívida Ativa? 

                                    SIM (       )                         NÃO (         ) 

 

4. O que você acha da adoção por parte da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia de um 
documento similar a DCTF? 

  

 Extremamente importante 
 Muito importante 
 Pouco importante  
 Não muito importante 
 Sem importância 

 

5. É viável para Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia a adequação da atual “DMA” aos moldes 
da “DCTF” , tornando-a assim um instrumento de confissão de dívida, não devendo mais ser 
objeto de lançamento de ofício, sendo encaminhada diretamente para cobrança executiva? 

                                    SIM (       )                         NÃO (         ) 

 

6. Levando-se em consideração o Regime de apuração, quais empresas ficariam obrigadas a 
apresentar este novo modelo de documento? 

 

      Normal  (       )   Pequeno Porte  (        )  Microempresa (       ) 

 

7. Qual periodicidade você acredita que seja mais adequada para apresentação do documento? 
 

Mensal  (     )  Bimestral    (     )  Trimestral    (      )    Semestral     (       )       Anual    (      ) 
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ANEXOS 
 

 
Anexo 1 – Recibo de Entrega da DCTF ............................................................... 63 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 

DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS 
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DCTF-2.1 

 

CNPJ: 03.146.947/000l-01                Trimestre de Apuração: 2º trimestre 2003 
Nome Empresarial:     CLÍNICA LTDA 
Declaração Retificadora: NÃO 
Situação Especial: NÃO                               Data do Evento: 

TOTALIZAÇÃO POR TRIBUTO E CONTRIBUIÇÃO NO TRIMESTRE – R$ 
 

 Débitos Apurados Saldo a Pagar Saldo a Pagar em Quotas 
IRPJ 945,65 945,65 0,00 
IRRF 0,00 0,00  
IPI 0,00 0,00  
IOF 0,00 0,00  
CSLL 243,39 243,39 0,00 
PIS/PASEP 146,48 0,00  
COFINS 676,09 0,00  
CPMF 0,00 0,00  
CIDE 0,00 0,00  
 

 

Saldo de Débito do Trimestre Anterior – Quotas 
IRPJ                                     0,00 
CSLL                                     0,00 
 
 
    O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da referida 
declaração, constituindo confissão de dívida, de forma irretratável, dos saldos a pagar 
relativos a cada imposto ou contribuição declarados no trimestre e no trimestre anterior, 
com opção de pagamento em quotas, estando ciente o declarante que os mesmos serão 
enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do 
art. 5º do DL nº 2.124/1984, combinado com a Portaria MF nº 118/1984 e com a IN SRF nº 
255/2002. 
    Sobre os impostos e contribuições não pagos ou não recolhidos nos prazos legais 
incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos 
arts. 44 a 46 e 61 da Lei 9.430/1996. 
    O sujeito passivo que deixar de apresentar a DCTF nos prazos fixados, ou que a 
apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, 
ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da 
Receita Federal, e sujeitar-se-á às multas previstas no art. 7º da Lei 10.426/2002. 
    Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações técnicas 
estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal. 
 

 

Dados do Responsável pelo Preenchimento 

Nome: DJALMA DE TAL 
CPE: 464.244.4O5 - 30    Inscrição no CRC: 10000         UF: BA 
Telefone:  (074)  5410000 Ramal:       Fax: (074) 5410000 
Correio Eletrônico:  contador@talnet.com.br 
 

Dados do Representante da Pessoa Jurídica 
Nome: Maria de Tal  
CPF: 590.012.555-49 
Telefone:  (074) 5410000  Ramal:  FAX:  (    ) 
Correio Eletrônico: 
 
 
 
 
 
 
 
Versão: 2.10                                                      01.60.96.23.28  

 
Declaração recebida via 
Internet pelo Agente  

Receptor SERPRO  
em 15/08/2003 às 09:10:07 
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