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São Paulo, 19 de março de 2020. 

OF.SG.055/2020 

Senhor Secretário, 

A Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo - Facesp e a Associação 

Comercial de São Paulo - ACSP agradecem a pronta resposta de Vossa Excelência ao pleito das 

entidades, encaminhado ao Senhor Governador, solicitando a postergação do pagamento do ICMS, 

seguido de parcelamento, após o prazo do deferimento. 

Tendo em vista a habitual atenção de Vossa Excelência, as entidades signatárias tomam a 

liberdade de solicitar que, considerando a liderança do Senhor Secretário junto ao Confaz, Vossa 

Excelência proponha a discussão, com urgência, de medidas de alívio tributário aos contribuintes, que 

possam evitar a falência generalizada de empresas, e o consequente desemprego que se seguirá, cujos 

sinais, infelizmente, já se fazem notar. Especial atenção deve ser dada às micro e pequenas empresas 

que apresentam maior fragilidade frente à crise. 

Sem medidas profundas de suporte compatíveis com a amplitude das restrições impostas pelos 

governos às empresas, que as signatárias apoiaram por entender que a preservação da vida e da saúde 

da população tornaram-se necessárias, o risco de mortalidade de empresas e o aumento do 

desemprego inviabilizarão a retomada da economia. 

Nesse sentido, as signatárias solicitam a postergação do vencimento do tributo estadual, inclusive 

do SIMPLES, por um período inicial de ao menos seis meses, e o parcelamento do montante acumulado 

nesse período. Deve-se ressaltar que as empresas não terão condições de pagar os impostos que vão 

vencer e, ao se tornarem inadimplentes, sofrerão restrições de crédito que somente ampliarão a crise, 

atingindo tanto os empresários e os trabalhadores, como o próprio Fisco. 

Na certeza da atenção de Vossa Excelência ao exposto, a Facesp e ACSP apresentam protestos 

de elevada e distinta consideração. 

 
Alfredo Cotait Neto 

Presidente da Facesp e da ACSP 

Excelentíssimo Senhor 
Henrique de Campos Meirelles 
Secretário de Estado da Fazenda e Planejamento 
Av. Rangel Pestana, 300 - 5º andar 
01017-911 – São Paulo - SP 

e-mail: gabsec@fazenda.sp.gov.br , saadanadio@fazenda.sp.gov.br , cerimonial@fazenda.sp.gov.br , elaine.hirata@cmeirelles.com.br , 
lfalbuquerque@gabinete.fazenda.sp.gov.br ,  vcrodrigues@fazenda.sp.gov.br 
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