
       

Carta Aberta às Autoridades Fazendárias Federal, Estaduais e Municipais  
pela suspensão dos pagamentos dos tributos  

e prorrogação dos prazos das obrigações acessórias e anistia das multas e penalidades 
 

As entidades contábeis abaixo assinadas, sensibilizadas com a crise sanitária que assola o país e 

que vem ocasionando a morte de tantos brasileiros e o encerramento de todo tipo de empresas, 

vem a público buscar a solidariedade e a sensibilização das Autoridades Fazendárias Federal, 

Estaduais e Municipais, pugnando pela suspensão do pagamento de tributos e contribuições, 

tais como a previdenciária, fundiária e outras, bem como pela prorrogação dos prazos das 

obrigações acessórias que têm sido cumpridas com enorme dificuldade pelo empresariado 

nacional, devendo ainda serem anistiados de eventuais multas e penalidades decorrentes de 

atrasos ou não cumprimento dessas obrigações em razão das dificuldades enfrentadas para o 

exercício desse dever legal. 

Concordamos e apoiamos as medidas restritivas que visam salvar vidas da população e que tem, 

principalmente, o isolamento social como o maior objetivo. Todavia, milhares de famílias estão 

desamparadas e, ainda assim, profissionais autônomos, micros, pequenos, médios e grandes 

empresários permanecem obrigados a cumprir suas obrigações tributárias, fiscais, 

previdenciárias e trabalhistas perante às administrações públicas federal, estaduais e 

municipais. 

E como um ator de alta relevância para isso, temos os profissionais de contabilidade, que 

permanecessem assessorando seus clientes nesse árduo trabalho de cumprir as suas obrigações 

fiscais, auxiliando na manutenção da arrecadação de tributos e entregando as informações 

decorrentes das obrigações acessórias que auxiliam as autoridades na tomada de decisões. 

Conforme disposição contida no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso XXXII do Decreto Federal nº 

13.979/2020, a atividade contábil foi contemplada como essencial e assim deveria ser tratada 

para que se exigisse a manutenção das obrigações principais e acessórias. 

No entanto, não é o que acontece. Apesar de todo o esforço das autoridades sanitárias quanto 

ao combate da Pandemia do COVID-19, os profissionais de contabilidade, juntamente com seus 

clientes e empresas, continuam obrigados a processar informações e cumprir prazos para 

entrega de obrigações, tais como IRPF, RAIS, DEFIS, PGDAS, EFD, DCTF, DCTFWeb, GFIP, FGTS, 

CAGED, DeSTDA, REDF, GIA, NFTS, DES-IF, dentre outras, sem esquecer da necessária emissão 

de Notas Fiscais para circulação de mercadorias e apuração, declaração e arrecadação de 

tributos. 

Não se pode esquecer e deixar de mencionar trabalhos relevantes como a elaboração e 

processamento da folha de pagamento de todo tipo de relação trabalhista e a devida orientação 

trabalhista a seus clientes, que, nos últimos meses foi objeto de grandes e profundas mudanças, 

gerando insegurança em empregadores e empregados.  

As empresas e profissionais de contabilidade, por todas as limitações impostas, encontram-se 

em grandes dificuldades para honrar seus compromissos com clientes, empresários e cidadãos 

quanto ao exercício de seu mister. 

Em face de tais razões, é que as Entidades Contábeis, vêm manifestar sua preocupação e solicitar 

aos Governantes, Parlamentares e Membros das Administrações Públicas das três esferas de 

Poder para que deliberem pela suspensão dos pagamentos de tributos e outras contribuições, 



       

bem como pela prorrogação dos prazos das obrigações acessórias, afastando-se a aplicação de 

multas ou penalidades por atraso, erro, ou omissão de informações. 

Por fim, conclamamos para que o Governo do Estado de São Paulo e aos Prefeitos dos 

Municípios do Estado, insiram no rol de atividades essenciais, a atividade contábil, pela sua 

manifesta importância na manutenção das atividades empresariais e importância no trabalho 

de arrecadação tributária, de suma importância para o cumprimento das atividades estatais, 

especialmente as sanitárias que o momento requer. 

Campinas, março de 2021. 

Entidades Signatárias 

SESCON Campinas – Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas da Região Metropolitana De Campinas 
 
AESCON Campinas – Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Campinas 
 
AESCON Sumaré – Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Sumaré 
 
AESCON Americana – Associação das Empresas de Serviços de Americana 
 
AESCON Pedreira – Associação das Empresas e dos Profissionais da Contabilidade de 
Pedreira 
 
SINDCON – Sindicato dos Contabilistas de Campinas 
 
ACESCI -  Associação dos Contabilistas e Empresas de Serviços Contábeis de Itatiba. 

 

 


