
 

 

 

 

 
 

M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S 
 
 
 
 

Medida Provisória nº 507/2010   Data 07/10/2010 

 

 

Foi publicada ontem, 06/10/2010, a Medida Provisória nº 507, a qual institui hipóteses 
especificas de sanção disciplinadora para a violação de sigilo fiscal, bem como 
disciplina o instrumento de mandato que confere poderes a terceiros para praticar atos 
perante órgão da administração publica que impliquem fornecimento de dado protegido 
pelo sigilo fiscal. 

 

A principal novidade trazida pela referida Medida Provisória, no que tange ao cotidiano 
dos contribuintes, consiste na obrigatoriedade de uso de instrumento público para 
conferir poderes a terceiros para que estes, em seu nome, pratiquem atos perante 
órgãos da administração publica que impliquem fornecimento de dados protegidos pelo 
sigilo fiscal, sendo vedado o substabelecimento por instrumento particular. 

 

Isto é, toda vez que um contribuinte desejar que um procurador se dirija à Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (“SRFB”) para obter dados fiscais, como, por exemplo, 
extrato de conta-corrente fiscal, comprovantes de arrecadação, cópia de declarações 
etc, precisará registrar instrumento público de procuração em cartório, com poderes 
específicos para realizar a solicitação. E, em caso de substabelecimento, também 
deverá tal instrumento ser registrado em cartório. 

 

Por fim, foi disposto que a SRFB ainda publicará norma administrativa para 
regulamentar, em maior detalhe, os procedimentos a serem adotados pelos 
contribuintes quanto ao tema. 

 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 

 

 

 



 
 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 
mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 
esclarecimentos adicionais. 
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Responsáveis: 

 

Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7553 

 

Cassio Sztokfisz (cassio@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7554 

 

Bruno Baruel Rocha (bruno@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7588 

 


