
 
 

 
OF. P. 063 /2020                                                            Brasília, 28 de outubro de 2020. 

 
Ao Senhor 
José Barroso Tostes Neto 
Secretário Especial da Receita Federal do Brasil 
 
 
Prezado Senhor, 
 
 
A Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas, vem por meio deste, manifestar sua preocupação com uma 
situação recorrente no meio contábil que se agrava com o passar dos anos, que é a falta de um 
controle eficaz de que um profissional ou organização contábil é de fato o responsável técnico 
pela contabilidade de determinada pessoa jurídica perante à Receita Federal do Brasil, 
Secretarias de Fazenda Estaduais e Municipais. 
 
  
Temos relatos que empresas têm utilizado os dados dos contadores sem a expressa 
concordância ou ciência desses, o que em tese, aparenta-se uma ação fraudulenta. 
 
  
Isso causa desconforto ao profissional e pode ocorrer, tanto no processo de abertura da 
empresa, quando a devida indicação, ciência e confirmação pelo profissional não ocorre, como 
na omissão da baixa do nome do profissional contábil responsável e consequente substituição, 
quando se deixa de atualizar o registro nos órgãos competentes por conta de uma 
transferência de responsabilidade.  
  
  
Diante do exposto, sugerimos que esse órgão analise a possibilidade de tornar obrigatório o 
campo da ficha cadastral de pessoa jurídica do CNPJ relativo ao dados do seu contador e/ou 
organização contábil responsável, independentemente da pessoa jurídica ter ou não atividade 
mercantil e Inscrição Estadual, condicionando a isso um meio eficaz, físico ou eletrônico, de 
confirmação por parte do profissional, de que de fato é o responsável técnico pela 
contabilidade da pessoa jurídica, o que ratificaria a veracidade da informação.  
 
 
Acreditamos que tal procedimento ajudará a solucionar situações indesejadas recorrentes no 
meio contábil, empresarial e junto aos órgãos públicos, pois evitará fraudes e informações 
desencontradas. 
 
  
 



 
Nos colocamos à disposição para juntos construirmos uma campanha de conscientização para 
as entidades evidenciando a importância da transparência e responsabilidade perante os seus 
respectivos atos. 
 
  
Certos de contamos com vosso apoio na resolução dos problemas apontados, 
antecipadamente agradecemos 

 

Atenciosamente, 

 
Sérgio Approbato Machado Júnior 

Presidente da FENACON 

 


