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Dívida Ativa

CTN, Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa...

‘’ O termo de inscrição da dívida ativa é o documento que formaliza

a inclusão de importe tributário exigível do cadastro de Dívida

Ativa. A intitulada Certidão de Dívida Ativa (CDA) reporta-se ao

Termo de Inscrição em Dívida Ativa (TIDA), que a precede e lhe

dá sustentação.’’

Eduardo Sabbag



Dívida Ativa

CTN, Art. 202. O termo de Inscrição da dívida ativa, autenticado

pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem

como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e

de outros;



Dívida Ativa

CTN, Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado

pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora

acrescidos;

Atenção! A memória discriminada e atualizada de cálculo (exigível

em execução de título judicial), prevista do art. 604 do CPC não é

aplicável ao processo de execução de dívida ativa (execução

fiscal), bastando ‘’a referência do valor originário da dívida e a

indicação dos elementos necessários para o cálculo de sua

evolução no tempo’’



Dívida Ativa

CTN, Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado

pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

III – a origem e natureza do crédito, mencionado especificamente a

disposição da lei em que seja fundado;

A CDA é título formal, cujos elementos devem estar bem

delineados, a fim de dar efetividade ao princípio constitucional

da ampla defesa do executado. Diante disso, torna-se

obrigatória a descrição do fato constituivo da infração, não

sendo suficiente a menção genérica à multa de ‘’postura geral’’,

como a origem do débito a que se refere o art. 2°, § 5°, III, da Lei

n. 6.830/1980.



Dívida Ativa

(REsp 965.223-SP, 2ª T., rel. Min. Eliana Calmon, j. 18-09-2008)

CTN, Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado

pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

IV – a data em que foi inscrita;

V – sendo caso, o número do processo administrativo de que se

originar o crédito.



Dívida Ativa

A Lei 6.830/80 exige que conste da certidão de dívida ativa o

número do processo administrativo-fiscal que deu ensejo à

cobrança. 2. Macula a CDA a ausência de alguns dos requisitos.

O extravio do processo administrativo subtrai do Poder

Judiciário a oportunidade de conferir a CDA, retirando do

contribuinte a amplitude de defesa. 3. Equivale o extravio à

inexistência do processo, perdendo o título a exequibilidade

(inteligência do art. 2°, § 5°, inciso VI, da LEF). (REsp n. 686.777,

2ª T., rel. Min. Eliana Calmon, decisão unânime, j. 18-10-2005)


