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Fiscalização 

CTN, Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a 

quaisquer diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para 

que se documente o início do procedimento, na forma da legislação 

aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão daquelas. 

Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, 

sempre que possível, em um dos livros fiscais exibidos; quando 

lavrados em separado deles se entregará, à pessoa sujeita à 

fiscalização, cópia autenticada pela autoridade a que se refere este 

artigo 
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Fiscalização 

Decreto 70.235/72. Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: 

(Vide Decreto nº 3.724, de 2001) 

I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, 

cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; 

II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros; 

III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada. 
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Fiscalização 

Decreto 70.235/72. Art. 7º (...) 

§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito 

passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de 

intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. 

§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1º, os atos referidos nos incisos I 

e II valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, 

por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o 

prosseguimento dos trabalhos. 
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Fiscalização 
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Efeitos do 
Art. 7º, § 2º 

Denúncia 
espontânea 

Decadência 



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 

Ampliação dos poderes de fiscalização 
CTN, Art. 144. (...) 
§ 1º. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à 
ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios 
de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de 
investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito 
maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o 
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. 
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EMENTA: TRIBUTÁRIO. CPMF. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PERÍODO 
ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. 
CARÁTER PROCEDIMENTAL DA NORMA. APLICAÇÃO IMEDIATA. EXEGESE DO 
ART. 144, § 1º, DO CTN. REsp 628.527/PR, 2ª T., rel. Min. Eliana Calmon, j. 
06-09-2005) (grifo nosso) 



Fiscalização 

O que são sanções políticas? 
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Fiscalização 

Sanções Políticas - STF 

Súmula n. 70: “É inadmissível a interdição de estabelecimento como 

meio coercitivo para cobrança de tributo”; 

Súmula n. 323: “É inadmissível a apreensão de mercadorias como 

meio coercitivo para pagamento de tributos”; 

Súmula n. 547: “Não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte 

em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e 

exerça suas atividades profissionais”. 
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