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Fiscalização 

CTN, Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à 

autoridade administrativa todas as informações de que disponham com 

relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros: 

I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício; 

II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais 

instituições financeiras; 

III - as empresas de administração de bens; 

IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais; 
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Fiscalização 

CTN, Art. 197.  

V - os inventariantes; 

VI - os síndicos, comissários e liquidatários; 

VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em 

razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. 

Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a 

prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante 

esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, 

ofício, função, ministério, atividade ou profissão. 
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Fiscalização 

“não pode ingressar no secreto vínculo que se estabelece no exercício 

de certas profissões, em que a própria lei que as regula veda 

terminantemente a quebra do sigilo (...) O psicólogo, o médico, o 

advogado, e tantas outras pessoas que, em virtude de seu cargo, ofício, 

função, ministério, atividade ou profissão, tornam-se depositárias de 

confidências, muitas vezes relevantíssimas para o interesse do Fisco, 

não estão cometidas do dever de prestar informações previstas no art. 

197”. 

Paulo de Barros Carvalho 
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Fiscalização 

REsp 1105947 / PR - TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS - DIMOB. IN SRF 304/2003. 
FUNDAMENTO LEGAL. ART. 16 DA LEI 9.779/1999 E ART. 197 DO CTN. 
EXIGÊNCIA DE MULTA. ART. 57 DA MP 2.158-35/2001. FUNDAMENTO 
INATACADO. SÚMULA 182/STJ. 1. Hipótese em que se impugna a 
exigência da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - 
Dimob, nos termos da IN 
SRF 304/2003, pela qual construtoras, incorporadoras, imobiliárias e 
administradoras devem prestar informações anualmente sobre as 
operações de compra e venda e de aluguel de imóveis. 
2. O antigo debate doutrinário a respeito do alcance do princípio da 
legalidade, no que se refere às obrigações acessórias (art. 155 c/c 
o art. 96 do CTN), é insignificante no caso, pois há fundamento 
legal para a exigência.  5 



Fiscalização 

3. A Lei 9.779/1999 prevê a instituição de obrigações acessórias 
pela Secretaria da Receita Federal. Essa norma deve ser interpretada 
em consonância com o art. 197 do CTN, que autoriza a requisição de 
informações relevantes para a fiscalização tributária. 
4. Não há falar em inexistência de dever de prestar informações 
relativas a operações de compra e venda e aluguel de imóveis, já que 
as administradoras de bens e os corretores são obrigados, nos termos 
do art. 197, III e IV, do CTN. Nessa situação encontram-se as 
administradoras, imobiliárias, corretoras, construtoras e 
incorporadoras quando atuam como intermediárias na consecução dos 
negócios de compra e venda e aluguel. 
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Fiscalização 

5. No mundo atual, em que as declarações fiscais são enviadas quase 
que exclusivamente por meio eletrônico, pela rede mundial de 
computadores, seria inadequado interpretar o vetusto art. 197 do CTN 
no sentido de que a Secretaria da Receita Federal deveria solicitar 
informações individualmente, por intimações escritas em papel. 
6. Interpreta-se a norma jurídica à luz de seu tempo. A 
administração tributária deve pautar sua atuação no princípio da 
eficiência. 
7. O sistema tributário moderno baseia-se nas informações prestadas 
pelo próprio contribuinte e por terceiros envolvidos com as 
operações e situações tributadas, posteriormente verificadas pela 
Administração. As relações de massa exigem essa sistemática para 
garantir a eficiência da arrecadação e a Justiça Fiscal.  
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Fiscalização 

Não fosse assim, seria necessária uma superestrutura fiscalizatória, em 
cada esfera de governo, capaz de auditar individualmente milhões de 
contribuintes a cada ano, o que é irreal, antieconômico, ineficiente 
e contraria o princípio da boa-fé objetiva. 
8. A IN SRF 304/2003 atendeu a essas diretrizes ao exigir 
informações por sistema informatizado disponibilizado pela própria 
Receita Federal (art. 2º). 
9. A Dimob é conveniente e prática para os contribuintes. A 
declaração eletrônica entregue pelo próprio intermediário da 
operação de compra e venda de imóvel ou de aluguel (seja 
construtora, incorporadora, imobiliária ou administradora) afasta a 
necessidade de milhares de intimações pessoais e custosas 
informações individualmente consideradas. 
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Fiscalização 

10. Ademais, as informações solicitadas nem sequer são sigilosas. 
Pelo contrário, a venda e compra de imóveis deverá ser 
obrigatoriamente lançada no Registro Imobiliário, que, como se sabe, 
é público e acessível a qualquer interessado. A IN SRF 304/2003 nada 
mais fez que, com relação às compras e vendas de imóveis, antecipar 
e facilitar o acesso a essas operações, de modo a tornar mais eficiente 
a fiscalização. 11. Incabível a alegação de ofensa ao art. 1.227 do CC. 
O dispositivo prevê que a transmissão de direitos reais somente se dá 
pela transcrição no Registro de Imóveis, questão estranha à fiscalização 
da Receita Federal, que enfoca as alterações patrimoniais para fins de 
flagrar eventuais fraudes relacionadas à renda e ao faturamento. 
(...) 
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