
 

 

 

 

 

 

Manual do Usuário 

Externo 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

2017



 

Sumário 

1. Informações Importantes ...................................................................................................... 3 

2. Cadastro do Usuário Externo ................................................................................................. 4 

2.1. Passos para o Cadastro ................................................................................................... 4 

2.2.  Encaminhar Documentação ........................................................................................... 6 

3. Login, Recuperar Senha de Acesso e Tela Inicial ..................................................................... 6 

4. Acesso Externo aos Processos ................................................................................................ 7 

4.1. Os Acessos Externos aos processos são concedidos quando: ............................................ 7 

4.2. Existem duas formas de concessão de Acesso Externo ao processo: ................................. 7 

4.3 . Acesso Externo Integral a um processo: .......................................................................... 7 

4.4. Acesso Externo Parcial a um processo: ............................................................................ 8 

5. Assinatura Externa ................................................................................................................ 8 

6 . Peticionamento Eletrônico ................................................................................................... 9 

6.1 Peticionamento Novo ...................................................................................................... 9 

6.2 Peticionamento Intercorrente .......................................................................................... 9 

Anexo I ................................................................................................................................... 15 

 



 

3 
 

Manual do Usuário Externo 
Acesso Externo, Assinatura Externa e Peticionamento Eletrônico 

  

1. Informações Importantes 

1. O cadastro como Usuário Externo no SEI é personalíssimo, ou seja, sua operação é sob 
a responsabilidade da pessoa natural que opera o sistema, tendo como consequência 
a responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas, as quais poderão ser 
passíveis de apuração administrativa, civil e penal.  

2. É destinado a pessoas naturais que participem de processos junto ao órgão, 
independente de vinculação a determinada pessoa jurídica, para fins de 
peticionamentos e intimações em meio eletrônico, visualização de processos com 
restrição de acesso aos quais foram concedidos acesso externo ou assinatura de 
contratos, convênios, termos, acordos e outros instrumentos congêneres celebrados 
com o órgão. 

3. A realização do cadastro de Usuário Externo deve incluir junto com os demais 
documentos do peticionamento o documento oficial da instituição digitalizado, 
informando a participação do referido usuário externo como representante do órgão 
(Ofício ou Comunicação Externa). O documento original deve ser enviado à ARSAE-MG 
pessoalmente ou pelo endereço: Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais, 12º 
andar, CEP 31630-901 - Belo Horizonte – MG. 

4. Cada Prestador de Serviços regulado pela ARSAE-MG deverá: 

a) indicar 03 (três) funcionários para representá-lo no SEI, por meio de Usuário 
Externo. Dessa forma, no mínimo um desses funcionários sempre deverá estar 
disponível para responder às demandas da Agência via sistema. 

b) criar e-mail institucional específico, por representante 1 ,para receber as 
demandas da ARSAE-MG; 

c) responder cada Relatório de Fiscalização separadamente, pois os processos no 
SEI são independentes. 

5. O prestador de serviços é responsável por classificar as informações produzidas no 
âmbito de sua atividade quanto à restrição de acesso e, consequentemente, às 
informações enviadas à ARSAE-MG, conforme fundamento legal que a justifique. 
Dessa forma, ao inserir informações com restrição de acesso no SEI o sistema solicita 
ao prestador que informe, dentre a lista cadastrada de legislações (anexo I), qual a 
hipótese legal que justifique esse acesso. Por essa razão, é importante que cada 
prestador analise essa lista e, caso necessário, solicite à ARSAE-MG inserção de 
legislação pertinente às suas atividades. 

 

    

 

                                                
1 A ARSAE-MG ao disponibilizar acesso aos Prestadores de Serviços, o fará simultaneamente a todos os seus 
representantes. 
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6. A ARSAE-MG irá publicar portaria dando publicidade aos responsáveis/usuários do SEI 
em cada prestador de serviços. 

7. O prestador irá realizar apenas peticionamento intercorrente, ou seja, irá apenas 
inserir documentos em processos já existentes na ARSAE-MG. 

 

2. Cadastro do Usuário Externo  

2.1. Passos para o Cadastro  

1. Primeiramente, para conseguir logar na página de Acesso Externo do SEI é necessário 
realizar o cadastro como Usuário Externo e seguir o procedimento indicado para ter 
seu acesso liberado.  

2. Para se cadastrar, acesse o sítio eletrônico da Agência (http://www.arsae.mg.gov.br/) 
e em seguida clique no ícone do SEI: 

 

3. Na página aberta, clique no link de “Usuário Externo” do SEI. 

4. Na página de Login selecione a opção: “Clique aqui se você ainda não está 
cadastrado”: 

 

 

Nos termos da Lei Federal nº 12.527/11, a publicidade é tratada como regra geral, ao passo que o 
sigilo é definido como aquela informação submetida temporariamente à restrição de acesso público 
em razão de sua imprescindibilidade para segurança da sociedade e do Estado. Assim, a Lei 
estabelece a responsabilidade de cada órgão ou entidade publicar anualmente, em sítio eletrônico, 
seu rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura.  

“Art. 30. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará, anualmente, em sítio à 

disposição na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas, nos termos 

de regulamento: 

I - rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses; 

II - rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura; 

III - relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e 

indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes. 

§ 1o Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista no caput para consulta 

pública em suas sedes. 

§ 2o Os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de informações classificadas, 

acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação”. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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5. Realizado o cadastro online, onde são registrados o E-mail e a Senha pessoal para 
Login, siga as orientações para envio dos documentos indicados para obter sua 
liberação.  

6. Em caso de dúvidas no cadastro e acesso do Usuário Externo, enviar um e-mail para:  
atendimentosei@planejamento.mg.gov.br 

  

2.2.  Encaminhar Documentação  

Após o cadastramento no site, o usuário deverá encaminhar sua documentação para que a 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG (Gestor do Sistema) possa analisá-la, 
através do e-mail: atendimentosei@planejamento.mg.gov.br. Para se obter mais informações 
entre em contato pelo telefone (31) 3915-2326. 

Para ativar seu Login, será necessário encaminhar cópia digital dos seguintes documentos: 

a) RG; 

b) CPF; e 

c) Documento oficial da instituição digitalizado (Ofício ou Comunicação Externa), 
informando a indicação do referido usuário externo como representante do prestador 
de serviços. O documento original deve ser enviado à ARSAE-MG pessoalmente ou 
através do endereço: Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais, 12º andar, CEP 
31630-901 - Belo Horizonte – MG. 

 

3. Login, Recuperar Senha de Acesso e Tela Inicial  

1. Somente depois do cadastro liberado será possível logar na página de Acesso Externo 

do SEI:  

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&i

d_orgao_acesso_externo=0  

  

 2. Caso tenha esquecido a senha de acesso será possível recuperá-la clicando no botão 
“Esqueci minha senha” na tela acima. A recuperação só será possível se o cadastro já 
estiver liberado pela SEPLAG. Na tela aberta, digite o e-mail informado no cadastro online 
para que uma nova Senha aleatória seja enviada:  

mailto:atendimentosei@planejamento.mg.gov.br
mailto:atendimentosei@planejamento.mg.gov.br
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
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4. Acesso Externo aos Processos  

O acesso externo a processos do SEI são concedidos para a prática de atos processuais em nome 
próprio ou na qualidade de representante de pessoa jurídica ou de pessoa natural. 

4.1. Existem duas formas de concessão de Acesso Externo ao processo:  

1. Integral, ocorre quando todos os documentos pertencentes ao processo estão 

classificados como públicos e/ou foi liberado acesso; e  

2. Parcial, ocorre quando existem alguns documentos classificados com restrição de 
acesso. 

4.2. Acesso Externo Integral a um processo:  
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4.3. Acesso Externo Parcial a um processo:  

 

5. Assinatura Externa   
 

1. Na tela inicial de Controle de Acessos Externos são listados os processos nos quais o 
prestador de serviços é parte interessada.  

2.  Na coluna “Ações” o ícone representado por uma “caneta”, indica que existe 
documento, disponibilizado pela ARSAE-MG, para assinatura do Prestador.  

 

 3. Ao clicar no ícone da “caneta”, é aberta janela para Assinatura do Documento.  
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6 . Peticionamento Eletrônico 
 

Trata-se de um módulo do Sistema destinado à tramitação de documentos entre usuários externos 
e a entidade governamental envolvida.  

Há duas possibilidades de Peticionamento disponíveis no SEI, sendo elas: Peticionamento Novo e 
Peticionamento Intercorrente.  

 

6.1 Peticionamento Novo  

Essa funcionalidade que, inicialmente, não é aplicável aos Usuários Externos da ARSAE-MG, tem 

como finalidade a criação de um novo processo, por meio do SEI, a ser destinado à Agência. 

 

 
 

6.2 Peticionamento Intercorrente 

Recurso no qual o prestador de serviços participará da tramitação de documentos em processos 

administrativos gerados no âmbito das atividades regulatórias da ARSAE-MG. 

Passo a Passo: 

1. O prestador de serviços, através do endereço de e-mail institucional cadastrado no SEI, 

receberá e-mail da Agência informando sobre a concessão de acesso a um determinado 
processo que requer a atuação do prestador de serviços. 

 

2. O prestador de serviços receberá também um e-mail com link do ofício que informa a 
justificativa da liberação e qual intervenção será necessária por parte do prestador. 
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3. Faça o Login no Sistema e localize o processo recebido na tela “Controle de Acesso 

Externo”. É de extrema importância que os processos com acesso concedidos sejam 

verificados no momento do recebimento do e-mail de liberação, pois determinados 
processos podem possuir prazo de ‘Validade’ de acesso. 

 

4. Clique no número do processo para abri-lo. Na janela aberta estará contido todo o 
histórico do processo e todos os documentos a ele pertencentes.  

 

5. Para responder e enviar documentos para a Agência selecione a opção “Peticionamento 
Intercorrente” no lado superior direito da página. 
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6. Siga as orientações de preenchimento apresentadas pelo sistema para peticionamento 
intercorrente que, por se tratar de um processo já em curso, não necessita de inclusão 
manual do número do processo. 

7. O campo “Tipo de Documento” Refere-se a espécie a qual o documento pertence. Ex: 
Relatório, Ata, Parecer Técnico, Acórdão, Alvará, Planilha, etc. No campo “Complemento 
do Tipo de Documento” deve-se descrever a especificação do tipo do documento. EX: 
Relatório de Plano de Ação, Planilha de Ativos, etc. 

             
 

8. Caso o documento a ser peticionado exista originalmente somente em meio físico (papel), 
deverá ser digitalizado pelo interessado para que seja peticionado. Segue orientações 
sobre padrões de digitalização recomendados: 

a) Documento Preto e Branco: utilizar 300 dpi de resolução e digitalização em preto e 

branco 

b) Documento Colorido: utilizar 200 dpi de resolução e digitalização colorida. 

c) O não atendimento das recomendações acima pode fazer com que o arquivo 

resultante da digitalização tenha tamanho muito acima do necessário e, com isso, 

impedir o peticionamento à Agência. 

d) Nos casos abaixo, em que não for possível realizar o peticionamento, o Prestador 

deverá informar a situação à unidade solicitante no próprio processo, por meio de 

comunicação oficial, solicitando que a Agência indique um outro meio para 

recebimento das referidas informações. 

 Documento original em suporte físico cuja digitalização seja tecnicamente 

inviável;  

 Documento nato-digital em formato originalmente incompatível com o SEI; 

 Documento de tamanho superior ao limite permitido pelo sistema.  
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9. Recomenda-se que os documentos digitalizados em PFD passem pelo Reconhecimento 
Ótico de Caracteres (OCR)2 para que o SEI reconheça os caracteres dos documentos e 
assim facilite a pesquisa pública. 

10.  Os documentos a serem inseridos devem obedecer às parametrizações do sistema em 
relação ao formato da extensão, tamanho máximo permitido e tipo de documento. O 
campo “Complemento do Tipo de Documento” é preenchido manualmente. As extensões 
e tamanhos de documentos permitidos são: 

 

Tipos de Extensão Tamanho Permitido 

Peticionamento de Processo Novo 

Documento Principal: pdf e html 40 Mb 

Documentos Essenciais e Complementares: pdf, html, htm, txt, csv, zip, xml, 
mp4, mpeg, mpg, ods, ogg, ogv, svg 

40 Mb 

Peticionamento Intercorrente e Resposta a Intimação 

pdf, html, htm, txt, csv, zip, xml, mp4, mpeg, mpg, ods, ogg, ogv, svg 40 Mb 

 

11. O preenchimento do “Nível de Acesso” do documento que está sendo inserido é de inteira 
responsabilidade do Usuário Externo. Assim, para concluir sua inserção de documentos que 
contenham restrição de acesso é necessário indicar a justificativa legal pertinente ao seu 
conteúdo. 

 

                                                
2 Quando se utiliza um software de Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR) é criada uma camada invisível de texto 
sobre a imagem disposta no documento digitalizado. Tais softwares geralmente possuem um corretor ortográfico para 
tentar minimizar os erros de reconhecimento. Mesmo não sendo 100% preciso, o OCR é muito importante para a 
obtenção da mais ampla indexação possível dos documentos externos capturados para o SEI. Com isso, é possível realizar 
pesquisas por palavras e frases constantes no teor dos documentos digitalizados.  
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12. O sistema disponibiliza opções de formato de documentos: 

a) Documento nato digital: produzido originariamente em meio eletrônico.  

b) Documento digitalizado: obtido a partir da conversão de um documento não 
digital, gerando uma fiel representação em código digital.  

13. Ao selecionar o formato do documento deve-se selecionar a conferência quanto a 
autenticidade do mesmo e, em seguida, clicar em “Adicionar” para concluir a inserção do 
documento.  

Tipos de conferência do documento digitalizado: 

 Cópia Autenticada Administrativamente: digitalização da cópia de documento autenticado 

por servidor público que possua atribuição para tal; 

 Cópia Autenticada por Cartório; 

 Cópia Simples: digitalização da cópia de um documento; 

 Documento original: digitalização de um documento original. 
 

 
14. O Usuário Externo pode inserir mais de um documento, de uma única vez, de formatos 

diferentes no mesmo peticionamento. Após a inserção de todos os documentos 
desejados deve-se clicar em “Peticionar”. 

 

15. Após clicar em “Peticionar” o Usuário Externo deverá preencher os campos solicitados e 
assinar o envio do peticionamento. 
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16. Após enviar o peticionamento, o Usuário Externo receberá um “Recibo Eletrônico de 
Protocolo”, o qual será anexado ao processo automaticamente, e um e-mail de 
“Confirmação de Peticionamento Eletrônico” no endereço institucional cadastrado. 
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Anexo I 

 

Hipóteses Legais de Restrição 

Conforme informado no Manual, o Prestador de Serviços é responsável por classificar as 
informações produzidas no âmbito de sua atividade. Por essa razão, o Usuário Externo deve ter 
especial atenção à indicação de Nível de Acesso dos documentos peticionados. Todo documento 
que seja classificado com restrição de acesso somente poderá ser inserido com a respectiva 
indicação de “Hipótese Legal” que o justifique. Dessa forma, não deve-se indicar Nível de Acesso 
Restrito para documentos que são por natureza públicos. 

Para que possa ser considerada restrita, a informação contida no documento deve se enquadrar em 
uma das Hipóteses Legais disponíveis no SEI. Caso o prestador já possua a classificação de suas 
informações, e essas não estiverem cadastradas no Sistema, a ARSAE-MG deve ser informada para 
devido cadastro. 
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Abaixo detalhamos algumas Hipóteses Legais de Restrição, para que os Usuários Externos possam 
melhor identificar se a informação é de fato restrita: 

Hipótese Legal Base Legal Orientações de Uso 

Informação Pessoal 
Art. 31 da Lei nº 
12.527/2011 

Deve ser indicado apenas se no teor do documento contiver informação 
pessoal relativa à intimidade, vida privada, honra ou imagem de uma pessoa 
natural identificada ou identificável. 
Transcrição do dispositivo: 

Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de 
forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, 
honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e 
garantias individuais. 
§ 1º  As informações pessoais, a que se refere este artigo, 
relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem: 
I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação 
de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua 
data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à 
pessoa a que elas se referirem; e 
[...] 

Informações Privilegiadas de 
Sociedades Anônimas 

Art. 155, § 2º, da Lei 
nº 6.404/1976 

Deve ser indicado apenas se no teor do documento contiver informações, 
obtidas de administrador de companhia aberta, que ainda não tenham sido 
divulgadas e que possam influenciar em valores no mercado. 
Transcrição do dispositivo: 

Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia 
e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado: 
[...] 
§ 2º O administrador deve zelar para que a violação do disposto 
no § 1º não possa ocorrer através de subordinados ou terceiros 
de sua confiança. 

Livros e Registros Contábeis 
Empresariais 

Art. 1.190 do Código 
Civil 

Deve ser indicado apenas se no teor do documento contiver dados ou 
informações de livros e registros contábeis de empresas. São exemplos de 
livros contábeis empresariais:  Livro Razão, Livro Diário e  Livro Caixa. 
Transcrição do dispositivo: 

Art. 1.190. Ressalvados os casos previstos em lei, nenhuma 
autoridade, juiz ou tribunal, sob qualquer pretexto, poderá fazer 
ou ordenar diligência para verificar se o empresário ou a 
sociedade empresária observam, ou não, em seus livros e fichas, 
as formalidades prescritas em lei. 

Operações Bancárias 
Art. 1º da Lei 
Complementar nº 
105/2001 

Deve ser indicado apenas se no teor do documento contiver informações 
sobre operações, ativas ou passivas, ou serviços prestados por bancos de 
qualquer espécie, distribuidoras de valores mobiliários, corretoras de 
câmbio, sociedades de crédito, financiamento e investimento, dentre outras 
instituições financeiras mencionadas no §1º do art. 1º da Lei Complementar 
nº 105/2001. 
Transcrição do dispositivo: 

Art. 1º As instituições financeiras conservarão sigilo em suas 
operações ativas e passivas e serviços prestados. 

Segredo Industrial 
Art. 195, XIV, Lei nº 
9.279/1996 

Deve ser indicado apenas se no teor do documento contiver informações 
sobre criações industriais, marcas e nomes ou signos distintivos de empresas 
que ainda não tenham sido registrados ou patenteados. 
Transcrição do dispositivo: 

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: 
[...] 
XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de 
resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja 
elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido 
apresentados a entidades governamentais como condição para 
aprovar a comercialização de produtos. 

Sigilo de Empresa em Situação 
Falimentar 

Art. 169 da Lei nº 
11.101/2005 

Deve ser indicado apenas se no teor do documento contiver informação 
sensível de empresa em situação de dívida que possa contribuir com o 
agravamento do prejuízo, que possa culminar em situação de inviabilidade 
econômica ou financeira desta. 

https://www.google.com/url?q=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm&sa=D&ust=1509025759407000&usg=AFQjCNGoEVT4LAL-R7FxbvD2PBvGGBAIQA
https://www.google.com/url?q=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm&sa=D&ust=1509025759407000&usg=AFQjCNGoEVT4LAL-R7FxbvD2PBvGGBAIQA
https://www.google.com/url?q=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404consol.htm&sa=D&ust=1509025759417000&usg=AFQjCNF5WMt9-WufCfNt7MiF1L4NVTOaMA
https://www.google.com/url?q=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404consol.htm&sa=D&ust=1509025759417000&usg=AFQjCNF5WMt9-WufCfNt7MiF1L4NVTOaMA
https://www.google.com/url?q=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm&sa=D&ust=1509025759427000&usg=AFQjCNECCfY5FsO11e0f9ZqGx4MO8PCWLQ
https://www.google.com/url?q=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm&sa=D&ust=1509025759427000&usg=AFQjCNECCfY5FsO11e0f9ZqGx4MO8PCWLQ
https://www.google.com/url?q=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp105.htm&sa=D&ust=1509025759430000&usg=AFQjCNHJB6xbiUhNjS44_p6Bl5k9dDTatQ
https://www.google.com/url?q=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp105.htm&sa=D&ust=1509025759430000&usg=AFQjCNHJB6xbiUhNjS44_p6Bl5k9dDTatQ
https://www.google.com/url?q=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp105.htm&sa=D&ust=1509025759430000&usg=AFQjCNHJB6xbiUhNjS44_p6Bl5k9dDTatQ
https://www.google.com/url?q=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm&sa=D&ust=1509025759441000&usg=AFQjCNHNa6_xjq32kcyHd93kKVGdB3Pt9w
https://www.google.com/url?q=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm&sa=D&ust=1509025759441000&usg=AFQjCNHNa6_xjq32kcyHd93kKVGdB3Pt9w
https://www.google.com/url?q=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm&sa=D&ust=1509025759447000&usg=AFQjCNHH9G8zVfZMUwCXm4rI_W11MWVXoA
https://www.google.com/url?q=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm&sa=D&ust=1509025759447000&usg=AFQjCNHH9G8zVfZMUwCXm4rI_W11MWVXoA
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Transcrição do dispositivo: 
Art. 169. Violar, explorar ou divulgar, sem justa causa, sigilo 
empresarial ou dados confidenciais sobre operações ou serviços, 
contribuindo para a condução do devedor a estado de 
inviabilidade econômica ou financeira: 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Situação Econômico-Financeira 
de Sujeito Passivo 

Art. 198, caput, da Lei 
nº 5.172/1966 - CTN 

Deve ser indicado apenas se no teor do documento contiver informações de 
um sujeito passivo ou de terceiros relativas a rendas, rendimentos, 
patrimônio, débitos, créditos, dívidas e movimentações financeiras ou 
patrimoniais; as que revelem negócios, contratos, relacionamentos 
comerciais, fornecedores, clientes, e volumes ou valores de compra-e-
venda; as relativas a projetos, processos industriais, fórmulas, composição e 
fatores de produção. 
Transcrição do dispositivo: 

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. 
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