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Senhor Ministro, 

A Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo – Facesp e a Associação 
Comercial de São Paulo - ACSP cumprimentam Vossa Excelência pelo empenho em procurar 
mitigar as dificuldades, não apenas dos empresários, como a todos os demais segmentos da 
população, neste período dramático que o Brasil vive, em decorrência da pandemia do coronavírus, 
e das medidas de restrições adotadas para preservar a saúde da população. 

No sentido de colaborar para esse objetivo, as entidades signatárias tomam a liberdade de 
solicitar a atenção de Vossa Excelência para a necessidade da postergação do recolhimento dos 
impostos federais, entre os quais o IR, PIS, COFINS e Contribuição Social, além de dívidas referentes 
a parcelamentos, pelo prazo de três meses, com carência posterior para o recolhimento dos valores 
acumulados, com parcelamento de longo prazo. Essa medida se faz necessária, para que as 
empresas possam preservar seus recursos, a fim de manterem seu funcionamento, sem se tornarem 
inadimplentes, pois não disporão de recursos para os compromissos com o fisco. 

Em razão da paralisação das atividades e dificuldades de locomoção, seria conveniente, 
também, a prorrogação do prazo de entrega da Declaração do IRPF, para uma data posterior à 
normalização das atividades. 

Renovando os cumprimentos, a Facesp e a ACSP manifestam a certeza de que, com o 
comando e apoio de Vossa Excelência, o Brasil poderá retomar seu crescimento e superar mais esse 
desafio. 
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Excelentíssimo Senhor 
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