
 

 
 
 
 
 

                  

 

           Brasília-DF, 16 de março de 2020. 

 

Excelentíssimo Senhor  

Governador Ibaneis Rocha 

 

 As recentes medidas restritivas e de suspensão de atividades adotadas pelo 

governo de V. Exa. para enfrentar a infecção humana pelo novo coronavírus – COVID-

19, impactam fortemente a economia local com reflexos imediatos no fluxo de caixa das 

empresas, comprometendo a capacidade de pagamento e o cumprimento de contratos. 

 Como é do conhecimento de V.Exa., os efeitos são devastadores para toda a 

economia e requer medidas para preservar a atividade empresarial e fundamentalmente 

a manutenção de emprego, renda e arrecadação. 

Neste cenário, o setor de serviços que responde por dois terços da economia, 

sendo a força motriz da atividade econômica, é o primeiro a ser atingido e por esta razão 

devemos envidar esforços para mitigar os efeitos desta paralisação. 

 Desse modo, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito 

Federal – FECOMERCIO-DF, após reunião na manhã de hoje com o segmento por ela 

representado e ainda, sabedores das limitações de ordem orçamentária e financeira da 

gestão fiscal distrital, elegeu prioritariamente os setores de bares, restaurantes, hotelaria, 

eventos e demais atividades de entretenimento a serem contempladas com medidas 

emergenciais de natureza fiscal e creditícia abaixo: 

 - Postergação do prazo para recolhimento do ICMS e do ISS inclusive para as 

empresas optantes pelo Simples Nacional e por substituição tributária, devido pelos fatos 

geradores ocorridos nos meses de fevereiro, março e abril, pelo prazo de 120 (cento e 

vinte) dias e a análise à época, da conveniência e oportunidade pelo pagamento 

parcelado sem acréscimos; 



 

 
 
 
 
 

 - Postergação do prazo para recolhimento do IPTU/2020, pelo prazo de 120 (cento 

e vinte) dias sem prejuízo da opção pelo pagamento parcelado; 

 - Redução da alíquota modal do ICMS de 18% para 17%; 

 - Disponibilização de linha de crédito especial no Banco de Brasília – BRB, com 

carência de 180 (cento e oitenta) dias e amortização em no mínimo 36 (trinta e seis) 

meses. 

 A depender da evolução do quadro, tais medidas deverão ser estendidas ao 

segmento varejista conceito amplo. 

 Do mesmo modo, medidas de alcance geral e de competência do governo central 

se fazem necessárias e para as quais solicitamos o valioso apoio e articulação de V. 

Exa. para o encaminhamento das medidas fiscais e creditícias abaixo: 

 - Acesso imediato à linhas de crédito específicas, junto aos bancos públicos, ao 

BNDES, às instituições de fomento e/ou ao Fundo de Cultura (nos três níveis de 

governo), para capital de giro das empresas de eventos e entretenimento 

-  Aprovação de decreto para postergar o pagamento de impostos relativos à folha 

de pagamento, por 6 meses, desde que quitados no exercício de 2020;  

- Liberação do saque do FGTS para funcionários de empresas que exerçam 

atividade turística (eventos e outros); 

  - Parecer favorável do Ministério da Justiça em relação à remarcação de viagens 

contratadas pelo consumidor, frente ao cancelamento e devolução de valores. As 

agências não possuem reservas hoje para realizar a devolução de valores e a 

remarcação da viagem seria uma solução para manutenção do negócio sem prejudicar 

o consumidor. Vimos ainda reivindicar que a Nota Técnica nº 2/2020/GAB-

SENACON/SENACON/MJ seja transformada em Portaria para que ela possa ser 

utilizada de forma mais ampla pelo setor.  

- Redução do IRRF a 0% nas remessas para pagamentos de serviços turísticos 

ao exterior. 

- Diferimento do recolhimento de impostos; 



 

 
 
 
 
 

- Considerar o segmento de eventos e entretenimento, em relação à apuração do 

PIS e da COFINS, no regime de cumulatividade; 

- Reedição da Lei nº 12.546/2011 que permitia o patronato pagar o INSS sobre o 

faturamento com alíquota de 4%, para alimentação fora do lar e hospedagem; 

- Adiamento da CCT para 01 de julho; 

- Autorização para férias coletivas, licenças não remuneradas por 6 (seis) meses 

com garantia do emprego. 

Informamos a V. Exa. que criamos e instalamos nesta FECOMERCIO-DF uma 

sala de situação e estamos permanentemente monitorando o mercado  e divulgando 

informações sobre o Coronavírus. 

Por fim, antecipamos agradecimentos e contamos como sempre com a 

sensibilidade do Governo de V.Exa. para garantir a manutenção das atividades 

empresariais  no Distrito Federal. 

Ao ensejo, reitero nossos votos de elevada estima e consideração. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

FRANCISCO MAIA FARIAS  

Presidente 

 


