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Ofício nº. 048/2020-SICONTIBA                                                                       

                                                                                           Curitiba, 21 de dezembro de 2020. 

 

Senhor Delegado titular da DRF em Curitiba,  

 

Cumprimentando Vossa Senhoria, o SICONTIBA (Sindicato dos Contabilistas de 
Curitiba e Região), representando os interesses de aproximadamente 13.500 (treze mil e 
quinhentos) profissionais da contabilidade, após incessante procura da parte de 
empresários e de contabilistas curitibanos, vêm expor que há diversos relatos com 
reclamações expondo situações de hostilidades no atendimento e ausência de 
cordialidade, além de muita demora (nos agendamentos e no atendimento in loco), em 
especial no que se refere a qualidade dos serviços prestados na delegacia de Curitiba. 

Dentre as diversas críticas recebidas no canal de ouvidoria do SICONTIBA, há 
menções de que o atendimento dos auditores fiscais está “deixando a desejar”, 
aparentando boa parte dos servidores como se estivessem fazendo uma favor, e o pior, 
em muitas situações maltratando e discriminando os contabilistas e contribuintes, um 
total descaso! 

Segue para conhecimeto algumas reclamações recebidas no mês de dezembro, 
sendo que em muitas situações é percebido que os contabilistas ficam “plantados” horas 
para serem atendidos ou, pior, ao final, sem atendimento. Vejamos: 

 

 Minha opinião sobre a qualidade no atendimento é muito ruim. Tratam nós contribuintes e 
principalmente os contadores muito mal. Não explicam, não dão assistência. 

 

 O atendimento é péssimo, em todas as agências da RFB. Já tive problemas na da Marechal. 
Difícil a vez que nosso escritório precisa ir até lá que alguém atenda "bem", não há 
cordialidade por ninguém lá, nem pela triagem ali da frente, nem do pessoal que atende 
nas mesas, é uma coisa absurda que acontece nessas agências da RFB. Mesmo com a 
agendamento já tive caso de esperar mais de 2h de atraso, e em outras ocasiões 
dificilmente somos atendidos no horário. Realmente algo precisa ser feito. 
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 As pessoas sempre foram assim na Receita, atendem com soberba, não tentam ajudar, 
jogam um para o outro a dúvida, isso na parte da recepção. Eu mesma já passei por 
algumas situações ruins, reclamei, chamei coordenação, mas eles se defendem e fazem até 
a gente passar por mentirosa, e mesmo eles estando filmando, mas nem isso os intimida e 
nem inibe a falta de respeito para conosco. 
 

 Atendimento demorado. Apos horas na fila lhe informam que um determinado documento 
não é mais recebido. Dentro da repartição cadeiras separadas e marcadas como prevenção 
pela pandemia. Da porta para fora, fila com pessoas humildes amontoadas sem qualquer 
assistência nem critérios de distanciamento. O contribuinte é tratado como pessoas de 
segunda classe. 
 

 É difícil dizer quando é que é tratado bem, talvez pelas atendentes iniciais. 
 

 O atendimento é pessimo. Nem procuro os serviços da receira federal, a insatisfação é 
muito grande. 
 

 Fui na Receita Federal resolver problemas de um cliente e demorei quase 03h30 para ser 
atendida. um descaso, fora o atendimento péssimo. Pedem para agendar, mas nunca tem 
horário, nem agenda para atendimento. 

 
 Péssimo, ninguém sabe de nada. Agendei para 11:20 fui atendida às 11:20 e fiquei 

esperando a pessoa responsavel para emitir a guia até as 14:30. Me liberaram, pois ia 
demorar...quando cheguei em casa, me ligaram que a guia estava pronta e que podia ir 
buscar "falei...deixei meu email você pode me enviar - a resposta "Não vc pode vir buscar 
amanhã das 8 as 17. ESSA A IMPORTÂNCIA QUE NOS CONTADORES TEMOS. 
 

 Todas as vezes que precisei de atendimento na receita federal na Curitiba sempre muito 
mal atendido, entrava com um problema e saia com dois, um dia uma servidora da receita 
federal teve a capacidade de dizer que eu teria que voltar 90 vezes se fosse preciso para 
resolver o problema, a falta de empatia com o contribuinte é tão grande que dá nojo. Não 
estou pedindo um favor a eles é um direito que tenho como contribuinte de resolver meus 
problemas junto a receita federal e com isso espero prestatividade por parte dos 
servidores, sem contar que a falta de conhecimento é nótavel em várias áreas, nem eles 
sabem como resolver e claro sem contar a falta de pontualidade nos atendimentos. 

 
 Os serviços prestados pela Receita Federal em Curitiba sempre foram muito complexos. 

Não somos bem recebidos, somos atendidos como quem está causando incômodo, os 
servidores federais agem com hostilidade, demora, arrogância, soberba e sim, considero 
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tudo isso falta de respeito. Esse péssimo atendimento vem desde da recepção até o 
atendimento nas mesas. Exceto alguns servidores que nos atenderam ao longo dos anos 
com muita ética, respeito e cordialidade, como é o caso do Miguel do plantão fiscal, Juliana 
da Ouvidoria e atendimento pelo chat que também tem muita eficácia. Para os demais, 
temos somente que enfatizar como a situação do serviço público federal é caótica, precária 
de humanidade, cordialidade e respeito. Servidor significa servir alguém, mas se 
esqueceram disso com certeza. 

 
 Atendimento péssimo. Na verdade não tem atendimento, muito menos diferenciado, para 

Contadores, estive na agencia para entregar uma procuração...colocaram o segurança que 
"coitado" estava bem louco atendendo a uma população gigante. Tiraram a opção de 
entrega de procuração do  agendamento no site, que antes disso já não tinha mais agenda 
para esse ano. Esse é só um dos motivos mais recentes, porque no geral, é desesperador 
contar com esse órgão. Tenho outra demanda, que não sei nem onde recorrer, já que estes 
não atendem! Lamentávelllll 
 

 Digamos assim, 60% péssimo. Extremamente essencial - telefone de auxílio em duvidas 
basicas. 
 

 Sem dúvida está difícil nossa situação com SRF presencial, praticamente inexiste, dias atrás, 
eu precisei saber como RETIFICA um IRPF que pelo site não aceita e nem pelo PRG e quando 
tentava transmitir, pediu para consultar a SRF presencialmente e enviar através deles, 
porém, ao tentar fazer, fiquei 4 horas numa fila para dizerem que não dá, só com 
agendamento, aí o x de questão, tentei agendar por 15 dias a fio e sem qualquer vaga 
disponível. Moral da história, o cliente foi obrigado a PARCELAR uma dívida a maior por 
não conseguir retificar seu IR de apenas 2 anos atrás, simplesmente porque havia previsão 
de redução de impostos. Lamentável!!! 
 

 Fiz um protocolo de solicitação de uma ong ASSOCIAÇÃO, eles rejeitaram 2 vezes dizendo 
que não está de acordo com o estatuto, sendo que no estatuto está tudo ok. Fiz o protocolo 
online e eles não aceitaram, falando que tem que ser o responsável sendo que a ong não 
tem valor $$ para abrir certificado digital (Associação de País de um Conselho escolar de 
um centro de Educação Infantil), fazemos isso de graça e gastamos com idas e vinda na 
Receita levando documentação, a qual eles rejeitam os processos depois de mais de 60 
dias. 

 
 Procurei atendimento na receita federal no mês de Novembro de 2020 a respeito de um 

parcelamento de INSS. A atendente disse que não poderia ajudar pois não entendia do 
assunto e que todos os funcionários desta área estavam trabalhando em home office. 
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Então me deu um passo a passo pra tentar o atendimento no chat, porem até hoje não 
consegui, pois quando estamos na fila de espera do chat o sistema perde a estabilidade,  
Estamos muitos preocupado com início de 2021 para o  reenquadramento das empresas no 
sistema do simples nacional, tem muitas situações que não conseguimos resolver no site e 
recorremos a receita. Pedimos que o sindicato como um alinhado da categoria nos 
represente nesta situação, pois dependemos da receita federal para atender nossos 
clientes. 
 

 O Serviço da Receita Federal (SAL) está muito ruim de acessar, lembrei de você como 
Diretor do Sindicato dos Contabilistas, através do canal do sindical, colocar a boca no 
trombone. 
 

Ressaltamos que estamos em busca de soluções junto à RFB, até porque os 
profissionais da contabilidade trazem receitas para a União, Estados e Municípios, como 
verdadeiros “amigos do fisco”, sendo muito injusto que os órgãos públicos tratem esses 
profissionais de forma desabonadora e discriminatória. 

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

Com votos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

 
 
 
Ao Senhor 
Marcos Vinicius Rinaldi 
MD. Delegado titular da Delegacia da Receita Federal (DRF) em Curitiba  
CURITIBA/PR 
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