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Dívida Ativa 

CTN, Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito 

dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa 

competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela 

lei ou por decisão final proferida em processo regular. 
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Dívida Ativa 

Art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei de Execução Fiscal: 

Art. 2º. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como 

tributária ou não tributária na Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, 

com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito 

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. exclui, para os 

efeitos deste artigo, a liquidez do crédito. 
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Dívida Ativa 

Art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei de Execução Fiscal: 

§ 1º. Qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de 

que trata o art. 1º será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. 

§ 2º. A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a 

não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e 

demais encargos previstos em lei ou contrato.  
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Dívida Ativa 

Lei n. 4.320/64, cujo art. 39, § 2º: 

Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza 
proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos 
adicionais e multas, e Dívida Ativa Não tributária são os demais créditos 
da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos 
compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de 
qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 
aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços por 
serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, 
reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente 
julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda 
estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval, ou outra garantia 
de contratos em geral ou de outras obrigações legais”. 
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Dívida Ativa 

Qual a natureza do ato de inscrição em DA? 

 

A inscrição do crédito é qualificada pela Lei de Execução Fiscal (LEF), 

em seu art. 2º, § 3º, como “ato de controle administrativo de 

legalidade”a, objetivando a apuração da liquidez e certeza da dívidab 

para a constituição do título executivo extrajudicial 
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Dívida Ativa 

CTN, Art. 201. (...) 

 

Parágrafo único. A fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos 

deste artigo, a liquidez do crédito. 
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Dívida Ativa 
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