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Fiscalização 

CTN, Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, 

regulará, em caráter geral, ou especificamente em função da natureza 

do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades 

administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação. 

 

Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às 

pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que 

gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. 
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Fiscalização 

CTN, Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm 

aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do 

direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e 

efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou 

produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. 
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Fiscalização 

Súmula n. 439 do STF: “estão sujeitos à fiscalização tributária ou 

previdenciária, quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos 

pontos objeto da investigação” 

 

Atenção! É importante lembrar que a exibição de livro ou documento 

esteja disciplinada nos arts. 381 e 382 do CPC, o Fisco não se sujeita 

àqueles procedimentos, uma vez que poderá exigi-la 

administrativamente, sem necessidade de qualquer intervenção judicial. 
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Fiscalização 

E se houver recursa por parte do contribuinte à exibição de seus livros 

e papéis à autoridade fiscal? 
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• Lançamento por arbitramento (art. 148 do 

CTN),  

• Crime contra a ordem tributária (art. 1º, I, da 

Lei n. 8.137/90 

• Quando for o caso, incorrerá nas penas do art. 

330 do Código Penal). 

 



Fiscalização 

EMENTA: Fiscalização tributária. Apreensão de livros contábeis e 

documentos fiscais realizada, em escritório de contabilidade, por 

agentes fazendários e policiais federais, sem mandado judicial. 

Inadmissibilidade. Espaço privado, não aberto ao público, sujeito à 

proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5º, XI). 

Subsunção ao conceito normativo de “casa”. Necessidade de ordem 

judicial. Administração pública e fiscalização tributária. Dever de 

observância, por parte de seus órgãos e agentes, dos limites jurídicos 

impostos pela Constituição e pelas leis . 
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Fiscalização 

EMENTA: da República. Impossibilidade de utilização, pelo Ministério 

Público, de prova obtida em transgressão à garantia da inviolabilidade 

domiciliar. Prova ilícita. Inidoneidade jurídica. habeas corpus deferido. 

Administração tributária. Fiscalização. Poderes. Necessário respeito aos 

direitos e garantias individuais dos contribuintes e de terceiros. (HC 

82.788/RJ, 2ª T., rel. Min. Celso de Mello, j. 12-04-2005) 
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Fiscalização 

CTN, Art. 195. Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração 

comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados 

serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários 

decorrentes das operações a que se refiram. 
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EMENTA: Decidindo pela inadmissibilidade da destruição dos 
originais de documentos, até que ocorra a prescrição dos 
créditos tributários decorrentes das respectivas operações, 
mesmo que extraídas cópias, mas sem o cumprimento das 
exigências fiscais, o acórdão recorrido não afrontou dispositivos 
de lei federal. (REsp 63.585/DF, 2ª T., rel. Min. Hélio Mosimann, 
j. 16-06-1998) 


