
 

 

Florianópolis/SC, 23 de março de 2020. 

CARTA ABERTA 

Ref.: Pandemia COVID-19 (CORONAVÍRUS) 

Prezado Senhor, 

Em nome dos mais de 500 mil profissionais de Contabilidade que estão à frente do cumprimento 

das obrigações fiscais dos contribuintes, a FECONBRAS - União das Federações dos Profissionais da 

Contabilidade do Brasil formaliza o presente documento no sentido de RATIFICAR nossa solicitação 

contida no oficio datado de 18.03.2020, uma vez que é necessária, com a máxima urgência a divulgação 

por parte desse Governo dos prazos para a entrega e pagamentos das obrigações, impostos, SPED, 

DEFIS, SIMPLES, GFIP, SFIP, IRPF e outros, principalmente quanto às obrigações da área 

trabalhista e do Imposto de Renda de Pessoas Físicas os quais, na maioria dos casos é 

imprescindível a presença do cidadão.  Seus prazos iminentes obrigam a emissão das folhas de 

pagamentos e os profissionais impossibilitados de trabalhar, sem previsão de retorno, uma vez que a 

atividade é considerada “não essencial”, acarretará no não cumprimento das obrigações gerando 

elevadas multas acessórias. 

O momento nos deixa apreensivos e impotentes por não poder compartilhar com os empresários 

as informações fiscais e contábeis para tomada de decisão, que estão ocorrendo de forma aleatória, com 

muitas demissões, gerando grandes reflexos negativos em nossa economia.    

Queremos também reconhecer e agradecer o esforço do Governo na busca das soluções, o 

momento é de ações conjuntas entre órgãos, entidades e toda sociedade brasileira.  

Finalizando gostaríamos também de informar que não são todos os empresários e profissionais 

que estão em condições de trabalhar “home office” ou por teletrabalho, motivo da nossa urgência na 

divulgação das ações governamentais.  

Os profissionais da Contabilidade Brasileira possuem capacidade técnica para o desempenho das 

atividades e estão cientes que terão papel muito importante na retomada da economia, momento em 

que toda sociedade poderá contar conosco. 

Atenciosamente. 

 

            Tadeu Oneda 
           Presidente 

Excelentíssimo Senhor 
PAULO ROBERTO NUNES GUEDES  
Ministro da Economia 

BRASÍLIA/DF 


