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Ofício nº 001/2020                             Blumenau, 11 de fevereiro de 2020 

 

Ilmo. Sr. Paulo Eli 

Secretário de Estado da Fazenda de Santa Catarina 

 

 

Assunto: Demora na sincronização das informações da Receita Federal no 

Sintegra. 

 

Senhor Secretário, 

 

Viemos através deste, demostrar nossa preocupação quanto ao prazo de 

sincronização das informações da Receita Federal no Sintegra, pois este espaço de 

tempo ocasiona uma série de problemas aos contribuintes, que por direito tem um 

regime especial, como exemplo, os optantes pelo Simples Nacional, e com esta 

demora acabam por ter prejuízos na emissão de notas. 

 

Um dos associados ao Sescon Blumenau, relatou que a empresa de seu cliente foi 

excluída do Simples Nacional em 31/12/2019, porém em 2020 foi feito um novo 

deferimento para inclusão no regime e o mesmo já foi confirmado e atualizado, 

porém com a demora na atualização dos demais órgãos, o cliente está tendo 

problemas na negociação com seu fornecedor, pois o produto é sujeito ao regime 

ST e por constar regime tributário “Normal” ele perde o benéfico da redução da 

MVA (70%). 

 

A contabilidade responsável entrou em contato com a referida secretaria, que 

informou que o prazo para sincronização é de 15 a 20 dias, e que neste intervalo 

de tempo o contribuinte deverá emitir nota fiscal com o Regime Normal, ignorando 

a consulta de opção no âmbito federal. 

 

Diante desta situação e cientes de que muitos outros contribuintes devem passar 

pelo mesmo problema, qual posicionamento da Secretaria da Fazenda quanto ao 
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atraso das atualizações das informações, e o que pode ser feito para solucionar 

este problema? 

 

Certos de vossa atenção, aguardamos parecer. 
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