
             
 

SINDICATOS DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, 
INFORMAÇÕES E PESQUISAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

Ofício nº 017/2015  

                           Joinville/SC, 18 de setembro de 2015. 

 
 
 
Assunto: Parcelamentos da Receita Federal e da PGFN 
 

 

 

Senhor Presidente, 

 
 

Nos últimos anos temos acompanhado uma série de parcelamentos 

especiais através da Receita Federal, nos deparando com um grande volume de 

informações, que merecem total atenção por parte dos contribuintes. 

 

É oportuno lembrar que um expressivo número de contribuintes vem 

perdendo consolidações de parcelamento em virtude das várias etapas e prazos 

muito curtos para adaptação, sem o devido suporte nas delegacias e agências da 

Receita Federal - por não conseguirem acessar alguns esclarecimentos via web - 

em virtude da necessidade de agendamentos, e se deparando com limites diários 

em relação ao número de atendimentos pelas agências. 

 

Em virtude do exposto, gostaríamos que a Receita Federal fosse clara e 

objetiva, divulgando quais são seus parcelamentos em andamento, seus status, e 

melhor ainda, que criasse um cronograma desses parcelamentos, estipulando:  

 

 -  quais os prazos previstos legalmente para consolidação 

 -  quais tributos serão permitidos consolidar na referida etapa, e  

-  quais tributos/parcelamentos que deverão ser efetuados em momentos 

seguintes. 

 

É necessário também uma maior celeridade em relação ao tempo de 

consolidação dos parcelamentos, pois leva-se muito tempo, aumentando 

consideravelmente a burocracia, insegurança jurídica e finalmente o custo Brasil. 

 

 

 



             
 

SINDICATOS DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, 
INFORMAÇÕES E PESQUISAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

 

Abaixo encaminhamos alguns relatos de nossos representados para maior 

compreensão dos fatos. 

 

Em nome dos Sescon’s Santa Catarina, Grande Florianópolis e Blumenau 

solicitamos à Fenacon que encaminhe nossas solicitações à Receita Federal, com 

a certeza de que estaremos sempre prontos para facilitar o fluxo de informações 

entre o Governo Federal e os contribuintes. 

 

Com nossos sinceros votos de apreço e distinta consideração. 

                 

 Atenciosamente,     

 

                         

                                       
EUGENIO VICENZI                  FERNANDO BALDISSERA                       JEFFERSON PITZ                 
Presidente Sescon/SC        Presidente Sescon G.Florianópolis        Presidente Sescon Blumenau 

 
 
 
 
 
Ilmo. Sr.  

Mario Elmir Berti 

Presidente da Fenacon 

Brasilia/DF 


