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Ofício nº PRES 052/2022                            Vitória – ES, 03 de maio de 2022. 
         

 

Ilmo. Sr. José Francisco Saraiva Gomes 

Procurador-chefe da Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado do 

Espírito Santo  

 

Assunto: Atendimento presencial na sede da PGFN em Vitória. 
 

 

 

Prezado Senhor, 

 

O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de 

Assessoramento, Perícia, Informações e Pesquisas – SESCON/ES e o 

Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo - CRCES, entidades que 

trabalham junto a todos os segmentos econômicos e conhecem de perto os 

problemas enfrentados no dia a dia pelo empreendedorismo, e atuam como 

agentes dos anseios reivindicados pelas categorias que representam. 

 

Com o início da pandemia da COVID 19 e a rápida informatização dos 

procedimentos, que antes eram realizados de forma presencial, o empresário e 

o profissional da contabilidade encontram algumas dificuldades, já que não há 

disponibilização de atendimento presencial para solucionar demandas 

especificas e urgentes, e que muitas vezes não são bem compreendidas pelo 

atendimento virtual.   

 

Em razão disso, vimos, por meio desse instrumento, oficiar este Órgão no 

intuito de requerer providências para que seja disponibilizado atendimento 

presencial para os empresários e profissionais da contabilidade resolver suas 

demandas específicas e urgentes.  

 

Diante do exposto, solicitamos uma atenção especial para a situação relatada, 

de modo que os contribuintes não sejam prejudicados, e requeremos a 
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avaliação por parte da PGFN, com intermédio de Vossa Senhoria, na tentativa 

de minimizar os efeitos e os impactos no escasso atendimento.  

 

Certos de contar com vosso apoio na resolução do problema apontado, o 

SESCON/ES e o CRCES, antecipadamente agradecem, e colocam-se à 

disposição, reiterando o interesse em contribuir no que for melhor para o 

desenvolvimento econômico e social deste país. 

 

 

       Atenciosamente,  

.  
               

 
Elido Emmerich Firme 

Presidente do SESCON/ES 
 
 

Carla Cristina Tasso  
Presidente do CRC/ES 
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