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João Pessoa, 19 de março de 2020. 

OFÍCIO DE N.: 009/2020/PRESIDÊNCIA. 

 

Exmo. Sr. 

JOÃO DE AZEVÊDO 

MD. Governador do Estado da Paraíba 

 

 

Senhor Governador, 

 

A FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO ESTADO DA PARAÍBA – 

FCDL/PB, por intermédio de seu Presidente, vem, com o devido e habitual acatamento, perante Vossa 

Excelência, expor para ao final requerer o que segue: 

01. É público e notório que todo o setor varejista nacional está diante de severos impactos sociais e 

econômicos em razão da pandemia do CORONAVIRUS (COVID 19), de modo que como os 

lojistas do Estado da Paraíba, organizados mediante a FCDL/PB e 23 (vinte e três) CDLs, são 

responsáveis por boa e significativa parcela dos empregos mantidos em nosso Estado, os mesmos 

precisam do apoio do Governo Estadual para estabelecer medidas de proteção à vida humana e, 

também, para controle de danos na economia local, garantindo assim a suas próprias 

sobrevivências e a manutenção de empregos, especialmente diante do cenário de crise econômica 

já vivenciada no Estado da Paraíba de algum tempo. 

02. A bem da verdade, é necessário que o Governo do Estado entenda que o momento agora é de dar 

as mãos com classe empresarial, para que enfrentemos a crise juntos e para que possamos 

construir uma alternativa justa e equilibrada para todos os lados. 

03. Os últimos dias, em que pese assustadores e de puro caos, apenas demonstraram a ponta do 

“iceberg” de uma crise de cenário cuja tendência, por mais incrível que pareça, é o agravamento. 

O faturamento médio nas operações de varejo, com exceção dos SUPERMERCADOS e 

FARMÁCIAS, está em plena queda, o que se deve ao baixo fluxo de pessoas no comércio local e 

a ausência de liquidez no mercado. 
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Ao Exmo. Sr. 

JOÃO AZEVÊDO 

GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA 

NESTA. 

 

04. Como a recomendação dos Governos Federal, Estadual e Municipal é que as pessoas permaneçam 

em suas casas e em isolamento, principalmente, não frequentem locais fechados onde ocorra 

aglomeração, o fluxo de pessoas, o qual já é visivelmente baixo, tenderá a desaparecer. Ainda que 

não ocorra o esperado e necessário isolamento, as pessoas não estão consumindo, certamente, 

estão fazendo reservas para um período de incertezas que se avizinha. 

05. Registre-se, ainda, que em razão da crise econômica há algum tempo já instalada em nosso 

Estado, as empresas não possuem caixa livre ou reservas para sozinhas fazer o enfrentamento 

dessa crise, de modo que necessita da intervenção governamental para evitar demissões e o 

colapso das nossas operações de varejo. 

06. O Governo Federal já está dando a sua parcela de contribuição com a prorrogação de tributos do 

simples nacional por seis meses, antecipação do 13º salário para aposentados, redução dos juros 

para aposentados, antecipação do abono salarial para junho, além da formalização de proposta de 

um pacote de medidas para atenuar a crise gerada pela epidemia do CORONAVIRUS e que 

incluem, dentre outras, a redução proporcional dos salários e da jornada de trabalho dos 

empregados. 

07.  Todavia, neste cenário de crise todos terão perdas e todos terão que dar a sua parcela de 

contribuição, de modo que, em uma atitude socialmente responsável e cívica, requeremos que o 

Governo do Estado da Paraíba adote as seguintes medidas econômicas: 

 

a) Em razão das perspectivas econômicas apontarem para uma brusca queda no 

faturamento das empresas, sugere-se a ampliação do prazo de pagamento do 

ICMS nos próximos seis meses, considerando os meses de março, abril, maio, 

junho, julho e agosto, inclusive o ICMS devido pelas empresas optantes pelo 

Simples Nacional; 
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b) Para pagamento do ICMS dos meses acima indicados, sugere-se o prazo de 

amortização de 18 (dezoito) prestações mensais, iguais e sucessivas a iniciar em 

outubro de 2020; 

c) Suspensão dos pagamentos decorrentes dos programas especiais de 

parcelamento ativos de dívidas tributárias pelo prazo de seis meses (sem a 

imposição de multas, juros ou correção monetária); 

d) Políticas mais agressivas e eficazes na utilização do programa 

EMPREENDER/PB para ampliação e criação de novas linhas de crédito, com 

condições voltadas às necessidades das empresas dos setores do comércio, 

serviços e turismo (elevando o valor de concessão de crédito, diminuindo a taxa 

de juros e estendendo o prazo de financiamento); 

e) Antecipação do pagamento do décimo terceiro dos aposentados, a exemplo 

do que fez o Governo Federal recentemente, como meio de fomentar a economia. 

 

08. Ainda quanto ao ICMS, o qual foi tratado nos itens “a”, “b” e “c” das propostas sugeridas, não se 

pode perder de vistas a urgência na adoção de medidas no sentido de prorrogação de seu 

pagamento, tudo em razão da recente decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal quando do 

julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus (RHC) 163334, onde formou-se maioria, 

capitaneado pelo Ministro Roberto Barroso, no sentido de que o não recolhimento do valor do 

ICMS cobrado do consumidor gera o crime de apropriação indébita e prisão do empresário, ou 

seja, caso o Governo Estadual não aja no sentido de prorrogar o pagamento do ICMS nos meses 

de pico da crise do CORONAVIRUS, possa ser que empresários venham a responder processos 

criminais em razão da real impossibilidade de efetivar o recolhimento do ICMS, o que é um 

absurdo. 

09. As medidas propostas são necessárias para fomentar a retomada do consumo e dar um suspiro 

mínimo a classe lojista. 

10. O movimento lojista do Estado da Paraíba acredita na força do povo brasileiro, principalmente do 

nordestino e do invencível e lutador povo paraibano, estando certo que passaremos de mãos dadas 

por todas essas dificuldades, as quais servirão apenas para nos fortalecer institucionalmente. 

11. Consciente do compromisso de Vossa Excelência quanto à manutenção formal dos empregos na 

nossa categoria, bem como, do grave e nunca visto momento de crise que se vive, espera-se uma 
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imediata resposta governamental, na oportunidade em que se reitera votos de estima e elevada 

consideração. 

Atenciosamente, 

 

  

 
JOSÉ LOPES DA SILVA NETO 

PRESIDENTE DA FCDL/PB 

 


