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Fiscalização 

CTN, Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é 

vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus 

servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação 

econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a 

natureza e o estado de seus negócios ou atividades. (Redação dada 

pela Lcp nº 104, de 2001) 
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Fiscalização 

§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos 

no art. 199, os seguintes:    

I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça;  

II – solicitações de autoridade administrativa no interesse da 

Administração Pública, desde que seja comprovada a instauração 

regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, 

com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a 

informação, por prática de infração administrativa. 
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Fiscalização 

§ 2o O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração 

Pública, será realizado mediante processo regularmente instaurado, e a 

entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante 

recibo, que formalize a transferência e assegure a preservação do 

sigilo.  
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Fiscalização 

§ 3o Não é vedada a divulgação de informações relativas a:  

I – representações fiscais para fins penais;  

II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública; 

 III – parcelamento ou moratória.  
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Fiscalização 

Possibilidade de o Ministério Público requisitar dados fiscais de 

contribuintes diretamente para órgãos fazendários 

• Nota PGFN/CAT 1.455/2014 (publicada em 12 de dezembro de 

2014) 

“Até o advento da Nota Técnica 179/DENOR/CGU/AGU, esta 

Procuradoria-Geral mantinha entendimento no sentido de que 

informações protegidas pelo sigilo fiscal só poderiam ser prestadas 

ao Parquet se atendidos os requisitos do artigo 198 do CTN.”   
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Fiscalização 

Possibilidade de o Ministério Público requisitar dados fiscais de 

contribuintes diretamente para órgãos fazendários 

• Advocacia-Geral da União tinha se posicionado pela 

constitucionalidade, independentemente de haver ordem judicial 

(Nota Técnica 179-2007/DENOR/CGU/AGU). 

• Em análise na AGU uma reapreciação da questão que limita os dados 

passíveis de intercâmbio com o MP (Parecer AGU/SF/01/2014), 

apenas possibilitando o acesso às informações de Dívida Ativa, 

parcelamentos, Representações Penais (Artigo 198, §3º do CTN). 
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Fiscalização 

CTN, Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência 

para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, 

na forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou 

convênio. 

Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em 

tratados, acordos ou convênios, poderá permutar informações com 

Estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de 

tributos. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 
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Fiscalização 

CTN, Art. 200. As autoridades administrativas federais poderão 

requisitar o auxílio da força pública federal, estadual ou municipal, e 

reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício 

de suas funções, ou quando necessário à efetivação dê medida prevista 

na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei 

como crime ou contravenção. 
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Fiscalização 

RIR, Art. 904.  A fiscalização do imposto compete às repartições 

encarregadas do lançamento e, especialmente, aos Auditores-Fiscais do 

Tesouro Nacional, mediante ação fiscal direta, no domicílio dos 

contribuintes (Lei nº 2.354, de 1954, art. 7º, e Decreto-Lei nº 2.225, 

de 10 de janeiro de 1985). 
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Fiscalização 

CP, Art. 316, § 1º - Se o funcionário exige tributo ou contribuição social 

que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na 

cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza: (Redação 

dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990) 

 

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 

8.137, de 27.12.1990)  
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