
            

    
 

Ofício Conjunto nº. 011/2020-Entidades Contábeis Paranaenses                                                                                                                

Curitiba, 25 de novembro de 2020. 

Ao Senhor 
Ricardo Soriano de Alencar 
MD. Procurador-Geral da Fazenda Nacional             
                 

 
Senhor Procurador-Geral da Fazenda Nacional, 
              

Cumprimentando-o, as Entidades Contábeis signatárias do presente expediente vêm expor 
que, após incessante procura da parte de empresários e de contabilistas paranaenses, há diversos 
relatos sobre problemas que vem ocorrendo no acesso ao site de parcelamentos da PGFN 
(sisparnet.pgfn.fazenda.gov.br), especialmente ficando “fora do ar” na maior parte do tempo. 

Além da instabilidade e problema no acesso, o que causa enorme preocupação aos 
contribuintes e aos profissionais da contabilidade é o fato de que os parcelamentos vencem no dia 
30/11/2020 do corrente mês, sendo que os usuários do sistema não estão conseguindo emitir as 
parcelas relacionadas as dívidas negociadas da PGFN. 

Segue modelo de tela com o problema para conhecimento: 

 

Ocorre que, nessa fase turbulenta de estado de calamidade pública em decorrência da pandemia 
de COVID-19, as empresas contábeis estão com uma alta demanda de serviços, muitos dos 
colaboradores com jornada de trabalho reduzida ou com o contrato suspenso, além do que, 
atendendo a todas as medidas anunciadas pelo governo, muitos dos prazos prorrogados estão sendo 
cumpridos.  

Por todo o exposto, as Entidades Contábeis ora signatárias requerem que o problema seja 
sanado imediatamente, para que haja uma normalização e correta utilização do site da PGFN com a 
solução das inconsistências relatadas. 
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Eventualmente, caso o problema não seja sanada a tempo, requerem, em caráter excepcional, 
em razão de eventual não emissão dentro do prazo legal, que seja elastecido o prazo para ser emitida a 
parcela que vence no dia 30/11/2020, visando assim evitar maiores prejuízos aos contribuintes. 

Assim, na busca incessante para que os profissionais da contabilidade paraenses, os empresários 
e a sociedade tenham um atendimento de forma ágil, organizada e eficiente junto aos órgãos públicos, 
as Entidades Contábeis ora signatárias requerem seja analisada a situação ora apresentada, EM 
CARÁTER DE URGÊNCIA, ao passo em que ficaremos no aguardo da breve manifestação com as 
considerações pertinentes. 

Termos em que, com votos de estima e consideração, pedem deferimento. 

Atenciosamente, 

 

 

Laudelino Jochem 

Presidente do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ 

 

 

 

Paulino José de Oliveira 

Presidente da FEDERAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

 

 

 

Juarez Tadeu Morona Filho 

Presidente do SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA E REGIÃO 

 

 

 

Alceu Dal Bosco 

Presidente do SESCAP PR 

 

 

 

Marcelo Odetto Esquiante 

Diretor Presidente do SESCAP LONDRINA 

 

 

 

Aguinaldo Mocelin 

Presidente em Exercício do SESCAP CAMPOS GERAIS 
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