
PROTOCOLO DIGITAL

NOTA PARANÁ

DESBLOQUEIO DE CRÉDITO

PASSO A PASSO
Vou te 
ajudar. 

Será muito 
fácil.



PROTOCOLO DIGITAL

NOTA PARANÁ

DESBLOQUEIO DE CRÉDITO

PASSO A PASSO

Envie para o Protocolo 
Digital da Nota Paraná 

apenas requerimentos de 
desbloqueio de crédito. 

Outros assuntos deverão 
ser enviados para a 

Secretaria da Fazenda.



Para entrar, 
escolha uma das 

opções de login ou 
clique em 

ainda não sou 
cadastrado

e faça o cadastro na 
Central de Segurança.



Para iniciar
um protocolo, 

clique em 
Protocolo Geral



E depois clique 
em Protocolar 

Solicitação



Selecione a sua 
cidade.

Marque NÃO no 
sigiloso, mas não se 
preocupe, ninguém 
terá acesso além de 

você.



Selecione o 
assunto:

Desbloqueio
de Crédito.



Agora chegou a hora de descrever a sua solicitação.
Para nos ajudar na análise, informe neste campo o 

CPF, o mês e o valor das compras, o valor do crédito e 
uma breve descrição sobre onde serão utilizadas as 

mercadorias ou bens que estão sob verificação fiscal.



Atenção para as situações em que o bloqueio poderá ser mantido, nos termos da Resolução nº 1130/2015:
 emissão de elevado número de notas fiscais e valores, de um mesmo fornecedor ou de vários, para o mesmo consumidor;
 compras que não se destinam ao consumo final da pessoa indicada nos documentos fiscais;
 não informar o CAD/PRO - Cadastro do Produtor Rural - nas compras, se for o caso;
 aquisição de bem ou mercadoria para obtenção de renda no uso da atividade profissional;
 não informar o CAD/ICMS ou CNPJ nas compras, se for o caso;
 inclusão do CPF nas compras de terceiros;
 compras para o MEI – Micro Empreendedor Individual;
 compras para revendas.

https://www.sefanet.pr.gov.br/dados/SEFADOCUMENTOS/101201501130.pdf


Marque CPF, informe 
o número e o nome 

do interessado.

ATENÇÃO:
Clique em incluir o 

interessado antes de 
continuar. 



Clique em Browser para 
localizar o arquivo no seu 
computador e depois em 

concluir solicitação



Pronto, já temos o 
número do protocolo. 
Não é preciso anotar 
este número, pois ele 

estará sempre 
disponível para você. 
É o que vou explicar 

na próxima tela. 



Para consultar seus 
protocolos, clique 

em Tela Inicial. 
Eles irão aparecer 
em Notificação de 

Protocolo. 
Clique em exibir.



Clique em 
visualizar
ou fazer 

download



Espero eu que tenha ajudado e que você tenha gostado.

Esclareça as dúvidas através do 
WhatsApp 44-99122-1756.

Não esqueça de clicar em sair. Tchau, tchau.


