(Fl. 4 da Parecer no 91 - Assessoria Especial, de 25 de abril de 2017.)

manifestação é pelo provimento do recurso, a fim de encaminhar ao recorrente a informação prestada pela
DRF/FLO, reproduzida no item 4 deste Parecer.

Brasília - DF, 25 de abril de 2017.
Assinado digitalmente

DILSON GONZAGA PEREIRA NETO
Assistente da Assessoria Especial

1.

De acordo.

2.

À consideração do senhor Secretário-Adjunto da Receita Federal do Brasil.
Brasília - DF, 25 de abril de 2017.
Assinado digitalmente

AYLTON DUTRA LEAL
Chefe da Assessoria Especial

(Fl. 3 da Parecer no 91 - Assessoria Especial, de 25 de abril de 2017.)

5.

Tendo em consideração que a manifestação da DRF/FLO relacionada ao recurso sub

examine está de acordo com o entendimento assentado na Nota Técnica no 30

Cosit, de 13 de setembro

de 2012, segundo a qual a RFB, quando demandada sobre informações relativas à situação econômica

ou financeira de município na condição de contribuinte, caso as possua, deve fornecê-las diretamente ao
solicitante , e que, em relação a informações sobre a débitos inscritos em dívida ativa da União,

interessado deve dirigir-se à PFN, por se tratar de débitos administrados por esse órgão , a

(Fl. 2 da Parecer no 91 - Assessoria Especial, de 25 de abril de 2017.)

2.

O pedido inicial foi submetido à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Floriano

(DRF/FLO), que se manifestou nos seguintes termos:

PI

Conforme fundamentação de fl. retro, cópia da folha nº 38 do Manual do Sigilo Fiscal,

situação econômica ou financeira dos Estados, do Distrito federal e dos Municípios não
estejam protegidas pelo sigilo fiscal, não cabe à RFB fornecer as referidas informações a
3.

Inconformado com a resposta ao seu pedido, o recorrente interpôs recurso de primeira

4.

O recurso sub examine foi submetido à DRF/FLO, que se manifestou no seguinte sentido:

instância, com o seguinte teor:

Parecer nº

91 Assessoria Especial.

Interessado:

Ferdinan Vieira Guimarães Júnior.

Data:

e-Dossiê:

25 de abril de 2017.

10030.000938/0317-63.

Protocolo SIC: 16853002355201799.
Assunto:

1.

Solicita informações relativas a débitos tributários e previdenciários do Município de
Paraibano MA. Recurso de primeira instância.

Veio à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) recurso de primeira instância,

interposto por Ferdinan Vieira Guimarães Júnior, em virtude da resposta da RFB à sua solicitação inicial,
esta formulada nos seguintes termos:

